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Plán školního roku 2018/2019
Vše vychází z našeho poslání…
Jsme Salesiánské středisko v Českých Budějovicích, nabízíme volnočasové aktivity především dětem
a mladým lidem. V duchu křesťanských hodnot je vychováváme, vzděláváme a pomáháme jim v obtížných
životních situacích. Naším cílem je samostatný a spokojený člověk, připravený na budoucnost.

Úvod
Tento školní rok se budou zástupci Střediska podílet na tvorbě VPPK celého salesiánského díla v
Č. Budějovicích s výhledem na pět let. Tento dokument se stane stěžejním zdrojem pro tvorbu nového
strategického plánu a vize Střediska na období 2018 – 2023. Přejeme si, abychom se stále cítili jako součást
jednoho salesiánského díla, proto budeme pokračovat ve spolupráci s farností, vysokoškoláky, hudební školou
sv. Vojtěcha a místními salesiány, a to jak na Čtyráku, tak v Komunitním centru.
I nadále budeme realizovat část činnosti Střediska v Komunitním centru na sídlišti Máj, které máme
dlouhodobě pronajaté od Magistrátu České Budějovice, tak i na „Čtyráku“ a v pronajaté klubovně na sídlišti
Vltava. Chceme být pevně zakotveni v obou hlavních objektech, udržovat tyto prostory a rozvíjet se s tím, že
zároveň budeme rušit nejméně potřebné programy a činnosti. Velkou výzvou pro nás zůstává nalezení
smysluplného využití klubovny na Vltavě po celý týden a využití stávajícího kontaktního centra Maják. Zástupci
Střediska budou usilovat o změnu nájemní smlouvy po uplynutí 5ti-letého období udržitelnosti Komunitního
centra Máj, s cílem získat dlouhodobou jistotu s přítomností Střediska v tomto centru.
Budeme pracovat na udržení úrovně nabídky i salesiánského stylu práce. Témata si připravují
jednotlivé sekce podle svých priorit a poptávky svých účastníků. V letošním školním roce končí tříletý projekt
MŠMT – OPVVV – inkluzivní vzdělávání, v zájmu Střediska je nalézt nový projekt a nové cesty, jak programy
stávajícího projektu udržet a přenést do dalšího období. V rámci tohoto programu se uskutečňují programy pro
předškoláky v Komunitním centru. I nadále budeme spolupracovat s MŠ a uskutečňovat zážitkové vzdělávání
pro II. stupeň ZŠ a SŠ. Přijali jsme nominaci pro pořádání závěrečné konference k tomuto projektu (jaro 2019).
Chceme přispívat k integrálnímu (celostnímu) rozvoji člověka. Pro vybrané dobrovolníky vytvoříme ve
spolupráci s ostatními salesiánskými středisky (Praha, Brno, Zlín) vzdělávací akci – pouť po stopách Dona
Boska „TURÍN 2019“. V lednu 2019 se chceme zapojit do projektu MŠMT Šablony II. a tím získat další stabilní
finanční zdroj. Pro účel nové veřejné sbírky „rekonstrukce a rozšíření horolezecké stěny“ budeme vytvářet
nové i tradiční fundraisingové aktivity a akce. Na podzim 2018 chce Středisko uspět v nové síti sociálních
služeb a získat 3-letou stabilitu pro poskytování a financování sociální služby, která se na podzim podrobí
auditu, který zpracuje organizace ČAS.
Priority Střediska pro školní rok 2018/19 jsou tyto:
 aktivní naslouchání a doprovázení našich kolegů a účastníků
 přítomnost salesiánů v programech a předávání myšlenky DB všem pracovníků
 naše přítomnost na KC Máj i v dalším školním roce
V tomto školním roce se budeme soustředit se na tyto cíle Střediska:
 zavedení stávajícího kontrolního systému do praxe na všech úrovních
 jsme nápomocni novým i stávajícím zaměstnancům při zvládání všech personálních změn, aby tyto
změny neohrozily chod střediska
 zhodnotíme současné Strategické cíle a průběžně se budeme připravovat na nové strategické
plánování, tento proces svěříme externímu pracovníkovi včetně našeho jasného zadání a cíle
 spolupráce s metodikem při sběru našich statistických dat za účelem prezentace našich výsledků
 nalezení smysluplného využití Majáku
 zajistit finanční a personální stabilitu programů BOS od září 2019
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Výchova a vzdělávání

Rozvíjíme osobnost účastníka/uživatele tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat,
učíme jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Středisko budujeme jako
příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání účastníků/uživatelů a otevíráme jej široké veřejnosti.
Garantem všech programů Střediska může byt pouze pověřený zaměstnanec s pracovní smlouvou nebo
dohodou. Dobrovolník může být pouze v roli asistenta vedeného pověřeným pracovníkem. Chceme nadále
vychovávat a připravovat z účastníků dobrovolníky. Zaměříme se na to ve všech sekcích.
Zaměřujeme se na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro zdravý vývoj účastníků s různými
potřebami. Utváříme u účastníků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě
osvojených znalostí a dovedností, na morálních a lidských vlastnostech.
Zaměřujeme se na odbornou stránku programů, ale i na to, aby pracovníci byli pozitivními vzory pro účastníky,
respektovali jejich osobnost, potřeby a doprovázeli je na cestě vývojem. Pracovníci předávají nejen znalosti a
dovednosti, ale také přispívají k vytvoření kladného vztahu účastníka k programu, hledají nové formy práce a
propagují naši činnost na veřejnosti.
Stále nabízíme účastníkům pedagogickou, sociální i duchovní stránku naší práce.
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Formy vzdělávání

Naše činnost je rozdělena do 4 základních sekcí. Pomyslnou 5 sekci tvoří po dobu trvání projektu
MŠMT – OPVVV – inkluzivní vzdělávání.
2.1 Otevřené kluby
Otevřené kluby nabízejí širokou škálu pravidelných volnočasových programů v budově Komunitního centra
Máj a na sídlištích Máj, Vltava a Šumava (viz časový plán vzdělávání). Cílovou skupinu tvoří především děti a
mládež ve věku od 6 do 26 let ze zmíněné spádové oblasti, které jsou ohroženy sociálně nežádoucími vlivy.
Otevřené kluby mají mimo pedagogické programy také registrovanou sociální službu NZDM V kostce. Aby
byla práce s dětmi komplexní, pracujeme i s jejich celými rodinami v rámci Podpůrné práce s komunitou. Práce
Otevřených klubů je v nynější době rozšířená o terény v rámci projektu Prevence kriminality.
Aby se v Otevřených klubech stále zvyšovala kvalita práce, stanovují si na dobu školního roku vždy priority
a cíle své práce. Mezi hlavní priority řadí mimo práci s účastníky také důraz na prevenci syndromu vyhoření a
na práci s dobrovolníky. Dále si stanovují následující cíle:
o oživit programovou nabídku tak, aby děti více bavily – akce, mimořádné programy,…
o supervize – mít pravidelné supervize pod vedením kvalitního supervizora,
o ustát personální změny,
o ustát programové změny,
o transformace podpůrné práce s komunitou po odchodu dlouholetého pracovníka.
Zaměstnanci Otevřených klubů budou absolvovat metodická setkání sekce s metodikem J. Rackem.
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Otevřené kluby zajišťují následující programy:

PEDAGOGICKÉ PROGRAMY
- Oratoř
- Doučování
- Doučování
- Kapely
- Sportovky

SOCIÁLNÍ SLUŽBA NZDM V KOSTCE

6-13 let
1. st.
2. st.
---6-13 let

- Konzultační hodiny
- Wolf klub
- Klub Pod Střechou
- Konzultační hodiny

6-13 let
13-18 let
13-26 let
13-26 let

PODPŮRNÁ PRÁCE S KOMUNITOU
TERÉNNÍ PROGRAM v rámci projektu PREVENCE KRIMINALITY
Pedagogické programy
a) Oratoř
Oratoř je otevřená herna pro děti od 6 do 13 let. Dětem je zde nabízena široká škála možností trávení
volného času – sportovní aktivity, kreativní aktivity, deskové hry, ping-pong, kulečník, stolní fotbal apod.
Během roku připravujeme tematické Oratoře a jednorázové akce – výlety, přespávání. V rámci Oratoře
pracuje i sociální pracovník, který s dětmi řeší jejich náročné životní situace.
Změny v programu:
změna vedoucího pracovníka
změna personálního obsazení
Krátkodobé cíle:
- udržet stávající nabídku Oratoře (výtvarné činnosti, sportovní činnosti, deskové hry, hudebna a další)
- navýšit nebo udržet počet stávajících účastníků
- nabídnout dětem možnost spolupodílení se na programu
- udržet tematické programy (vánoční, velikonoční, Don Bosko, dušičky, přivítání jara apod.)
- nabídnout dětem možnost výletů a přespání
Akce na Oratoři:
- V rámci Oratoře se konají minimálně jednou za měsíc tematické Oratoře, na které je připravován
mimořádný program
- Mimo program Oratoře se dále konají výlety a přespávání
- Plán akcí:
o přespávání na Oratoři (DŠ)
o výlet (DŠ)
o 8. – 10. 2. 2019
Oratořové hory (DŠ)
o fotbalový turnaj (DŠ)
o Oratořový tábor (DŠ)
Veškeré akce (včetně programové náplně – zaměření, termínu, místa, ceny a personálního obsazení),
jsou v dostatečném předstihu (minimálně 3 měsíce před akcí) schvalovány ředitelem na pedagogické radě
ředitele. Každá akce je cílové skupině (dle charakteru akce i široké veřejnosti) komunikována transparentně.
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b) Doučování 1. stupně
Doučování 1. stupně je určeno pro žáky navštěvující první stupeň základní školy. Při doučování mají děti
možnost vypracovat si s pomocí pracovníků domácí úkoly, procvičit si aktuální učivo nebo se připravit na testy
či zkoušení. Pracovníci využívají alternativní metody doučování, aby děti získaly pozitivní vztah k učení.
Změny v programu:
- čtvrteční program paralelně v klubovně na Vltavě i na KC Máj
- nově páteční doučování na KC Máj
Krátkodobé cíle:
- udržení min. 10 dlouhodobě doučujících se dětí
- zajistit min. 3 stálé dobrovolníky na každý den
- udržet spolupráci se školami ve stávající míře
c) Doučování 2. stupeň
Doučování 2. stupně je určeno pro žáky navštěvující druhý stupeň základní školy. Zde jim pracovníci
pomáhají s doučením látky, které nerozumí či s přípravou na testy a zkoušení.
Změny v programu:
- změna vedoucího programu
- rozšíření programu o další den (středu) a posunutí programu o půl hodiny dříve
Krátkodobé cíle:
- udržení min. 6 dlouhodobě doučujících se dětí
- zajistit min. 4 stálé dobrovolníky na každý den
- udržet spolupráci se školami i rodiči v současné míře
d) Kapely
Děti a klienti navštěvující programy Otevřených klubů mají možnost v rámci programů navštěvovat i
hudební zkušebnu, v které mohou objevovat i rozvíjet svůj hudební talent. Ovšem aby měl každý tuto
možnost, může tam každý setrvat pouze omezený čas.
Pokud vytvoří stálejší uskupení a chtějí své nadání rozvíjet více, mají možnost navštěvovat program
Kapely. Kapely probíhají v hudebně na Čtyráku (Emy Destinové 1) vždy ve čtvrtek v čase od 14:00 do 18:30 –
jednotlivé kapely si individuálně domlouvají čas s vedoucím programu Pavlem Kuchařem.
Každý jednotlivec může navštívit program pouze jednou týdně v jednom uskupení a za svoji návštěvu
zaplatí vždy poplatek 10 Kč.
e) Sportovky
Program je určen pro děti od 6 do 13 let. Cílem programu je zlepšit fyzickou kondici účastníků, zvýšit jejich
přehled o různých sportovních aktivitách a prostřednictvím výchovného působení klást důraz na dodržování
herních pravidel a holistický rozvoj osobnosti dětí.
Změny v programu
- nový program
Krátkodobé cíle:
- vytvořit a udržet stálou skupinu min. 6 účastníků
- seznámit účastníky min. se 7 nejčastějšími sporty v takové míře, aby byli schopni samostatného hraní
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-

podpořit skupinovou spolupráci
nabídnout účastníkům zážitkové aktivity mimo KC Máj

Podpůrná práce s komunitou
Program podpůrná práce s komunitou navazuje na pedagogické programy Střediska a na jeho
registrovanou sociální službu NZDM V Kostce. Aby měla práce s dětmi skutečně smysl, musí se pracovat
komplexně i s jejich rodinami. Mnoholetý pracovník Střediska má již v komunitě vybudované pevné vztahy a
udržuje s ní neustálý kontakt, což mu umožňuje vyvíjet takové aktivity, které vedou ke zlepšení celostního
rozvoje dítěte.
Pracovník se snaží motivovat rodiče k uplatňování takové výchovy, která vede ke vzdělávání dětí a
také v jejich zájmu motivuje rodiče ke spolupráci s navazujícími institucemi.
Rodiny se často nacházejí ve špatných životních podmínkách, které je ohrožují. V těchto případech je
pracovník odkazuje na vhodnou sociální službu.
Krátkodobé cíle:
- prohlubovat spolupráci s návaznými institucemi
- více uschopňovat klienty
- udržet kvalitní komunikaci s komunitou
- větší spolupráce s komunitou
Podpůrná práce probíhá v úterý, čtvrtek a pátek od 10:00 do 12:00 v KC Máj, ve čtvrtek od 16:00 do 17:30
má pracovník prostor (pokud je to potřeba) navštěvovat rodiny.
V době letních prázdnin probíhá podpůrná práce s komunitou pouze v KC Máj 3x týdně 2 hodiny.
Pedagogické programy + projekt Podpůrná práce s komunitou

Doučování 1. stupeň

KC

Oratoř

KC

Podpůrná práce s kom. (A)

KC

Vedoucí +
Cílová
další zaměst.:
skupina:
ŠV + VF, VD
1. stupeň ZŠ
DŠ + AN, VD,
6 – 13 let
VF
DŠ
Rodinní přísluš.

Doučování 1. stupeň

KC

ŠV + DŠ, VF

Sportovky

KC

Doučování 2. stupeň

Program:

Prostor:

Den:

Čas:

pondělí 13:30 – 14:30
pondělí 14:45 – 16:15
úterý

10:00 – 12:00

1. stupeň ZŠ

úterý

13:30 – 14:30

AN

6 – 13 let

úterý

14:30 – 16:00

KC

ŠV + DŠ, AN

2. stupeň ZŠ

úterý

16:30 - 17:30

Doučování 1. stupeň

KC

1. stupeň ZŠ

středa

13:30 – 14:30

Oratoř

KC

6 – 13 let

středa

14:45 – 16:15

Doučování 2. stupeň

KC

ŠV + AN, VF
DŠ + AN, NŠ,
ŠV
ŠV + DŠ

2. stupeň ZŠ

středa

16:30 - 17:30

Podpůrná práce s kom. (A)
Doučování 1. stupeň a
volnoč. aktivity
Doučování 1. stupeň

KC

DŠ

Rodinní přísluš.

čtvrtek

10:00 – 12:00

Klubovna Vltava

ŠV + VD

1. stupeň ZŠ

čtvrtek

13:30 – 15:30

KC

ŠV + DŠ

1. stupeň ZŠ

čtvrtek

13:30 – 14:30

Sportovky

KC

AN

6 – 13 let

čtvrtek

14:30 – 16:00

Kapely

Čtyrák

Kuchař

6 – 26 let

čtvrtek

14:00 – 18:30
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Podpůrná práce s kom. (T)

Sídl.Máj,Vlt,Šum

DŠ

Rodinní přísluš.

čtvrtek

16:00 – 17:30

Doučování 2. stupeň

KC

ŠV, AN

2. stupeň ZŠ

čtvrtek

16:30 – 17:30

Podpůrná práce s kom. (A)

KC

DŠ

Rodinní přísluš.

pátek

10:00 – 12:00

Doučování 1. stupeň

KC

ŠV + DŠ, VF

1. stupeň ZŠ

pátek

13:30 – 14:30

Sociální služba NZDM V Kostce
Hlavní posláním NZDM V Kostce je poskytovat zázemí, podporu a pomoc dětem a mládeži z Českých
Budějovic, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženi a přispívat tak ke zlepšení
jejich kvality života.
K naplňování cílů NZDM V Kostce slouží jako prostředek především formy sociální práce. Mimo sociální
práce využíváme i další formy vzdělávání, které jsou níže popsané:
1) Děti 6 – 13 let
Konzultační hodiny
Konzultační hodiny pro tuto věkovou skupinu jsou provázány s pedagogickými programy Otevřených
klubů (Doučování, Sportovky a především s programem Oratoř). Hodinový rozvrh konzultačních hodin je
nastaven v souladu s rozvrhem pedagogických programů – probíhají souběžně.
Pracovník NZDM mezi účastníky pedagogických programů aktivně vyhledává potenciální
klienty/zájemce NZDM V Kostce. Ty kontaktuje, nabízí jim sociální službu a s těmi, kteří se stanou nejdříve
zájemci o službu, a následně klienty individuálně plánuje. K práci se zájemci/klienty má k dispozici kontaktní
místnost. Účastníci pedagogických programů jsou informováni o přítomnosti a možnosti spolupráce
s pracovníkem NZDM nejen od něj, ale také od pedagogických pracovníků. Dětem je srozumitelnou formou
vysvětlován účel přítomnosti pracovníka NZDM. Pracuje s dětmi nejen individuálně, ale také skupinově a
vytváří vhodné preventivní programy. Snaží se také o interakci klientů/zájemců v programech - takové
intervence pak vedou ke zlepšení způsobu trávení volného času klientů/zájemců a jejich začlenění do
vrstevnické skupiny.
Krátkodobé cíle:
- prohloubení spolupráce sociálního pracovníka a pedagogů (např. společné přípravy programů)
- realizace preventivních programů v případné spolupráci s dobrovolníky/praktikanty
- navázání kontaktu a případné následné poskytování sociální služby skupině nových dětí na Oratoři
- zvýšení naplněnosti konzultačních hodin mimo Oratoř (dostatečně informovat)
- žádoucí podpora a doprovázení klientů, kteří budou přestupovat na Wolf klub

2) Dospívající 13 – 18 let
Wolf klub
Krátkodobé cíle:
- zvýšení informovanosti klientů o sociální službě – udržení stálých klientů, kteří individuálně plánují,
- zvýšení povědomí směrem k potenciálním klientům ze spádové oblasti
- minimálně s deseti uživateli se kvalitně individuálně plánuje
8

-

v rámci programu pružně reagovat na prodloužení klubu v úterý a ve čtvrtek
uživatelé se navzájem respektují
pracovníci zapojují praktikanty a dobrovolníky do všech složek práce v klubu - volnočasové aktivity a
turnaje na klubu, preventivní programy, speciální programy popř. akce
pracovníci společně plánují prevenci na klubu, přináší podněty a návrhy k tematickým klubům
pravidelné výtvarné a rukodělné aktivity/workshopy na klubu, přednášky a debaty na klubu – rozšíření
nabídky možných aktivit v rámci klubu

Akce Wolf klubu:
- hlavním cílem je monitoring potřeb klientů v rámci akcí – akcím musíme dát novou strukturu kvůli
změně CS (cílová skupina).
- jednotlivé akce jsou vykazovány jako pedagogické a pouze závažnější rozhovory/intervence budou
zaznamenány v rámci sociální služby
- každá akce bude odpovídat potřebám cílové skupiny s jasným cílem
Plán akcí:
o přespání na Klubu přelom září a října, jaro (NŠ)
o 18. – 20. 1. 2019 Vlci na horách (cíl: stmelení účastníků) – pokračování v dobré praxi z loňska,
motivace klientů k účasti na delších akcích mimo město (NŠ)
o Léto – 1 nebo 2 výlety po českých městech (NŠ)
o Léto – pobytová akce v objektu Tampír nebo na Ovčín (cíl: stmelení účastníků) - NŠ
o průběžně tematické kluby (tři za rok), tematické kluby k preventivním programům, debaty,
přednášky, workshopy
Veškeré akce (včetně programové náplně – zaměření, termínu, místa, ceny a personálního obsazení),
jsou v dostatečném předstihu (minimálně 3 měsíce před akcí) schvalovány ředitelem na pedagogické radě
ředitele. Každá akce je cílové skupině (dle charakteru akce i široké veřejnosti) komunikována transparentně.
3) Dospívající a mladí dospělí 13 – 26 let
a) Klub Pod Střechou
Klub Pod Střechou jako jediný z NZDM V Kostce probíhá v klubovně na sídlišti Vltava. Vychází z
dlouhodobé potřeby dětí a mládeže z výše jmenovaného sídliště, kteří usilovali o to mít vlastní bezpečný
prostor v místě bydliště. Z rozličných důvodů neměli možnost či nechtěli docházet do Wolf klubu na sídlišti
Máj. Je otevřen všem zájemcům a klientům ve věku 13 – 26 let, kteří zde mohou trávit svůj volný čas v
bezpečném prostředí a ve spolupráci s pracovníkem NZDM řešit svou nepříznivou životní situaci
prostřednictvím individuálního plánování. Pracovníci pro ně též připravují preventivní a volnočasové programy.
Krátkodobé cíle:
- ukotvení klubu Pod Střechou jako stálého programu (je rovnocenný)
- dokončení procesu stanovení pravidel a principů ve spolupráci s klienty
- ustát personální změny (využít pozitivního potenciálu změny)
- navýšit počet klientů (realizace propagace po sídlišti)
- nabízet klientům kvalitní program (preventivní, volnočasový) a postupně ho rozšiřovat
- zřízení „kontaktní místnosti“ v klubovně
Plán akcí:
o přespání na klubu – podzim (KB)
o pobytová akce snowboard/boby – společná akce s Wolf klubem (NŠ)
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Veškeré akce (včetně programové náplně – zaměření, termínu, místa, ceny a personálního obsazení),
jsou v dostatečném předstihu (minimálně 3 měsíce před akcí) schvalovány ředitelem na pedagogické radě
ředitele. Každá akce je cílové skupině (dle charakteru akce i široké veřejnosti) komunikována transparentně.
b) Konzultační hodiny 13 – 26 let
Konzultační hodiny jsou tzv. prodlouženou rukou Wolf klubu pro klienty/zájemce o službu ve věku 13
až 18 let a návaznou službou pro klienty/zájemce o službu, kteří nespadají do cílové skupiny Wolf klubu
(tj. klienti starší 18 let spadající do okruhu osob NZDM V Kostce).
Klienti/zájemci o službu starší než je cílová skupina Wolf klubu mají k dispozici především konzultační
hodiny, neboť jejich nepříznivá životní situace už je jiného charakteru – velmi často řeší otázku bydlení,
finanční nedostatek, z něj plynoucí exekuce apod., řeší výchovu a péči o dítě.
V rámci konzultačních hodin pracovník NZDM s klientem/zájemcem o službu individuálně řeší jeho
nepříznivou životní situaci, nejčastěji individuálně plánuje „tady a teď“, popř. vhodně intervenuje vzhledem
k nastalé situaci. K dispozici je klidné a nerušené prostředí mimo klub. Pracovník NZDM však může v případě
potřeby či nutnosti pracovat během konzultačních hodin i se skupinou klientů/zájemců o službu. Pokud
klient/zájemce o službu potřebuje odbornou sociální pomoc, pracovník NZDM jej zkontaktuje
či doprovází do vhodné návazné služby.
Krátkodobé cíle:
- zachovat nebo zvýšit počet klientů/zájemců o službu využívajících konzultační hodiny
- efektivně využívat konzultační hodiny k individuálnímu plánování
Terénní program v rámci projektu Prevence kriminality
Zaměstnanci Střediska docházejí pravidelně do vytipovaných lokalit v Českých Budějovicích.
Monitorují zde pohyb mladých lidí, jejich zájmy a problémy. Jedním z cílů je mládež odkazovat na nejbližší
nízkoprahové kluby a návazné instituce, dalším důležitým cílem je monitoring preventivních témat, která jsou
nejčastěji rozebíraná mladistvými a mladými lidmi ve věku 12 až 21 let v Českých Budějovicích.
Krátkodobé cíle:
- monitoring rizikových lokalit
- zjišťování témat v rámci prevence, která jsou pro mladé lidi zajímavá (o kterých by chtěli mít více
informací)
- odkazování na sociální službu NZDM V Kostce a další sociální služby v Českých Budějovicích
V rámci ambulantní služby NZDM V Kostce také provádíme pravidelnou depistáž mimo KC Máj. V tomto
čase pracovníci NZDM monitorují potřebnost služby, potenciální zájemce o službu, prostředí, ve kterém se
pohybují klienti/zájemci, a aktivně oslovují klienty/zájemce a motivují je k docházení do ambulantní služby
NZDM V Kostce. Průběh depistáže se může změnit na základě potřeb klientů/zájemců popř. sociální služby.
Za depistáže má vždy zodpovědnost sociální pracovník.
Časová dotace: každý sudý týden ve čtvrtek od 18:30 do 19:30
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Sociální služba NZDM Oráč + projekt Prevence kriminality

Konzultační hodiny

KC

Vedoucí +
Cílová
další zaměst.:
skupina:
KB
6 – 13 let

Terén Prevence kriminality

Rizik. lokality ČB

NŠ + JV

12 – 21 let

pondělí

14:00 – 16:00

Konzultační hodiny

KC

NŠ

13 – 26 let

úterý

12:00 – 13:00

Konzultační hodiny

KC

KB

6 – 13 let

úterý

13:00 – 15:30

Wolf klub

KC

NŠ + VF, JV

13 – 18 let

úterý

15:30 – 19:30

Klub Pod Střechou

Vltava

KB + VR

13 – 26 let

úterý

16:00 – 19:00

Konzultační hodiny

KC

KB

6 – 13 let

středa

12:00 – 17:00

Konzultační hodiny

KC

JV

13 – 26 let

čtvrtek

12:00 – 14:00

Wolf klub

KC

NŠ + VF, JV

13 – 18 let

čtvrtek

14:00 – 19:30

Klub Pod Střechou

Vltava

KB + VR

13 – 26 let

čtvrtek

16:00 – 19:00

Konzultační hodiny

KC

NŠ

13 – 26 let

pátek

12:00 – 15:00

Wolf klub

KC

NŠ + VF, JV

13 – 18 let

pátek

15:00 – 18:00

Program:

Prostor:

Den:

Čas:

pondělí

13:00 – 17:00

2.2 Zájmové útvary (kroužky)
Probíhají ve dnech pondělí až čtvrtek, v časovém rozmezí od 13:30 do 21:00 hodin. V dopoledních
hodinách „Cvičení s Krtečkem“ a Keramický klub DŽBÁNEK. Kroužky personálně zajišťují pracovníci Střediska
a dobrovolníci. Dobrovolníky získáváme na základě spolupráce s koordinátorem dobrovolníků a praktikantů.
Naším záměrem je přizpůsobovat nabídku poptávce a věnovat se rozvoji klíčových kompetencí dle
možností a povahy (odbornosti) jednotlivých kroužků. Nabídku kroužků (jejich anotaci, kontakt na vedoucího
a jiné) budeme aktualizovat na webových stránkách, a ty využívat i k propagaci kroužků. Účastníci k registraci
a přihlašování do zájmových kroužků (aktivit Střediska) využívají internetový registrační portál Střediska
ESAL.
Při práci s účastníky klademe důraz na aktivní trávení volného času, osobní komunikaci, sociální
dovednosti a celkový zájem o dítě. Hlavní důraz klademe na výchovný a sociální cíl, opomenut nebude ani cíl
vzdělávací. Budeme neustále aktivně působit na účastníky – animovat, vytvářet rodinné prostředí, pokusíme
se nabídnout přitažlivější, zajímavější programy a témata. Vedoucí na kroužku budou i nadále pracovat nejen
s celou skupinou, ale i s každým účastníkem individuálně, tj. pomohou s objevením vlastních talentů –
originality, budování vlastní identity, utváření svého názoru na svět, atd. Zaměříme se i na práci s
vytipovanými účastníky s cílem vychovat z nich asistenty.
Naším cílem je, aby účastník trávil svůj volný čas smysluplně, tříbil své sociální dovednosti a aby práce
s účastníkem byla co nejkvalitnější.
Koordinátor zájmových kroužků vykoná alespoň jednou ročně řádnou hospitační návštěvu u každého
z nových vedoucích kroužků.
Koordinátor zajišťuje aktualizaci a propagaci kroužků v rámci vnitrostřediskových akcí i na akcích
určených široké veřejnosti. Spolupracuje s PR pracovníky, a tak zajišťuje stále účinnou propagaci.
O proběhlých aktivitách informuje veřejnost na webových stránkách Střediska.
Ve spolupráci s koordinátorem dobrovolníků zajišťuje proškolení a seznámení se salesiánskou tradicí a
pedagogikou.
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Dlouhodobé cíle:
- předávání zkušeností v daném oboru,
- výchova k převzetí zodpovědnosti,
- tolerance,
- rozvoj individuality,
- osobní komunikace,
- samostatnost a odpovědnost,
- spolupráce a utváření hodnot.
Ve školním roce 2018/2019 již nebudou pokračovat kroužky Angličtina a Malý zdravotník. Rádi bychom
vytvořili další skupinu Horolezeckého kroužku. Novinkou tohoto roku je „Taneční kroužek“ pro děti 1. stupně
ZŠ a „Happy dance“ pro starší děti.
Pravidelné aktivity je možné navštívit s vědomím rodičů 3x bez zaplacení účastnického poplatku.
Eventuelně navštívit aktivitu 1x bez přihlášky, aby se účastník mohl lépe rozhodnout.
Plán akcí:
o pobytové:
o 4. – 7. 2. 2019
o 8. – 11. 7. 2019
o 15. – 18. 7. 2019
o Letní prázdniny
o Letní prázdniny

Lyžařský pobyt na Kvildě (KU),
Příměstský tábor (KU)
Výlet do hor s Krtečkem (DK),
Dřevomodelářské soustředění (VítDl)
Horolezecký tábor (ŠV),

o jednodenní:
o 9. 3. 2019
horolezecké závody (ŠV),
o děti v DpS (KU),
o tvořivá dílna pro matky s dětmi 2x (DK),
o adventní věnce (DK),
o společný závěr roku (KU)
Veškeré akce (včetně programové náplně – zaměření, termínu, místa, ceny a personálního obsazení), jsou
v dostatečném předstihu (minimálně 3 měsíce před akcí) schvalovány ředitelem na pedagogické radě ředitele.
Každá akce je cílové skupině (dle charakteru akce i široké veřejnosti) komunikována transparentně.
Všechny zájmové kroužky jsou realizované v budově Střediska na Čtyráku, s výjimkou některých kroužků
viz níže:
Kroužky sportovní
Kroužky:

Vedoucí:

Věk:

Den:

Čas:

1. hodina

Cvičení s Krtečkem I.

Kolářová

1 – 4 let

pondělí

9:30 – 10:15

24. 9. 2018

Cvičení s Krtečkem II. *

Kolářová

1 – 4 let

čtvrtek

10:00 – 10:45

27. 9. 2018

Florbalový **

Saitz, Vobejda

8 – 13 let

čtvrtek

15:00 – 16:30

20. 9. 2018

Florbal – dospělí ***

Trojek

od 18 let

pondělí

19:30 – 21:00

17. 9. 2018

Happy dance ***

Konrádová, Trojek
Schmidtmayerová,
Hájková
Voska

10 – 12 let

pondělí

17:00 – 18:00

17. 9. 2018

5 – 8 let

úterý

16:15 – 17:45

25. 9. 2018

10 – 15 let

úterý

18:00 – 19:30

2. 10. 2018

Horolezecký I. – Tarzánek
Horolezecký II.
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Horolezecký III. – Tarzánek

Petrouš, Baczková

Horolezecký IV.

středa

16:15 – 17:45

19. 9. 2018

středa

18:00 – 19:30

19. 9. 2018

pondělí

17:15 – 18:45

24. 9. 2018

Kruhový trénink ***

Vondrášek, Baczková 8 – 13 let
Schmidtmayerová,
5 – 8 let
Rosecký, Válek
Čtveráčková
od 18 let

středa

18:15 – 19:30

26. 9. 2018

Kurz sebeobrany

Postl, Urbanová

středa

14:30 – 16:00

19. 9. 2018

Sportovní hry

Prokešová, Urbanová 6 – 9 let

pondělí

15:30 – 17:00

1. 10. 2018

Stolní tenis I.

Kudláček

8 – 12 let

čtvrtek

14:45 – 16:15

20. 9. 2018

Stolní tenis II.

Kudláček

11 – 16 let

čtvrtek

16:15 – 17:45

20. 9. 2018

Taneční kroužek ***

Čtveráčková

6 – 10 let

středa

17:00 – 18:00

26. 9. 2018

Horolezecký V. – Tarzánek

5 – 8 let

7 – 10 let

Kroužky keramické
Kroužky:

Vedoucí:

Věk:

Den:

Čas:

1. hodina

Keram. klub – Džbánek Kolářová

maminky s dětmi od 2 let úterý

10:00 – 11:30

25. 9. 2018

Keramický I.

Kolářová

4 – 12 let

úterý

13:30 – 15:00

18. 9. 2018

Keramický II.

Kolářová

4 – 12 let

středa

17:00 – 18:30

19. 9. 2018

Keramický III.

Hovjacká

předškolní 4 – 7 let

úterý

16:15 – 17:45

2. 10. 2018

Keramický IV.

Hovjacká

10 – 16 let

úterý

18:00 – 19:30

2. 10. 2018

Den:

Čas:

1. hodina

Kroužky hudební
Kroužky:

Vedoucí:

Věk:

Kytarový I.

Novodvorský, KU začátečníci

úterý

16:00 – 16:45

2. 10. 2018

Kytarový II.

Novodvorský, KU navazující

úterý

17:00 – 17:45

2. 10. 2018

Kytarový III.

Novodvorský, KU pokročilí

úterý

18:00 – 18:45

2. 10. 2018

Zobcová flétna I. Urbanová

začátečníci / navazující

po / út

13:30 – 15:00

24. 9. 2018

Zobcová flétna II. Konečná

začátečníci / navazující

středa

15:00 – 18:00

3. 10. 2018

Kroužky ostatní
Kroužky:

Vedoucí:

Věk:

Den:

Čas:

1. hodina

Barevné tvoření I.

Kolářová

4 – 8 let

pondělí 15:45 – 17:00

17. 9. 2018

Barevné tvoření II.

Kolářová

4 – 8 let

středa 15:30 – 16:45

19. 9. 2018

Dřevomodelářský I.

Dlapka

začátečníci

úterý

14:00 – 15:30

18. 9. 2018

Dřevomodelářský II.

Dlapka

pokročilí

úterý

15:30 – 17:00

18. 9. 2018

Filmařský I.

Havelková

začátečníci / mírně
pokročilí

čtvrtek 15:00 – 16:30

27. 9. 2018
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Filmařský II.

Trojek

pokročilí

Langweilová,
9 – 12 let
Konrádová
* Kroužek probíhá v klubovně na Vltavě
** Kroužek probíhá v Sokolovně
*** Kroužek probíhá na KC Máj

Veselá vařečka

středa 16:00 – 17:30

26. 9. 2018

úterý

18. 9. 2018

16:00 – 18:00

Ceny jednotlivých zájmových kroužků stanový ředitel 17. 9. 2018 v Rozhodnutí ředitele.
2.3 Práce s dobrovolníky a praktikanty
Obecně lze říci, že poslání Střediska naplňují převážně jeho pracovníci. Mezi pracovníky patří
zaměstnanci, dobrovolníci a praktikanti.
Samotné dobrovolnictví je jedním z programů Střediska. V praxi to znamená, že dobrovolníci pro nás
nejsou jen důležitými, ba nenahraditelnými pomocníky při práci s dětmi a mládeží, ale že jsou také samotnou
cílovou skupinou.
Získávání nových dobrovolníků, jejich vzdělávání a odborná příprava, zapojení do programů a kvalitní
zpětná vazba je pro naše zaměstnance prioritou, neboť celé Středisko si je vědomo jejich nepostradatelnosti.
Do programů vnáší nové podněty, nápady a inspiraci, což nám pomáhá v nabídce zajímavých činností pro děti
a mládež. Důležitou složkou práce s problémovými dětmi a mládeží je potřeba individuálního přístupu. Také
proto dbáme na dostatečné personální zajištění přímé výchovné práce.
Hlavní náplní činnosti koordinátora dobrovolníků a praktikantů je získávání, vstupní příprava, vzdělávání
a průběžná práce s dobrovolníky, zajištění odborné praxe studentů a administrativa s těmito činnostmi
spojená. Nedílnou součástí jsou exkurze po Středisku pro studenty středních a vysokých škol. Jedním z cílů je
zajistit dostatečný počet kvalifikovaných dobrovolníků a praktikantů, kteří se budou podílet na činnosti
Střediska v jednotlivých programech a poskytnout jim potřebnou podporu a zázemí. Dalším pak o
dobrovolníky a praktikanty pečovat, vzdělávat je a pomáhat jim v osobním i osobnostním růstu.
Praktikanti
Středisko je klinickým pracovištěm Teologické a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.
Jednou z forem oboustranné spolupráce je zajištění odborné praxe studentů daných studijních oborů
pravidelnou aktivní účastí na výchovných a vzdělávacích programech Střediska. Praktikanti pracují na základě
písemné smlouvy uzavřené s fakultou, která jim také zprostředkovává pojištění. Délka průběžné praxe je
jeden semestr. Souvislá praxe je pak po týdnech (1 - 4), jinak se jejich činnost v podstatě neliší od práce
dobrovolníků. Účastníme se pravidelných setkání klinických pracovišť, kde společně hledáme co nejlepší
cestu k praktickému vzdělávání studentů. Spolupracujeme také s Pedagogickou fakultou JU a některými
středními školami.
Dobrovolníci
Dobrovolníky oslovujeme a získáváme prostřednictvím prezentací na školách, plakátů a informačních
letáků, webových a facebookových stránek, ale také na základě osobních vztahů. Usilujeme o to, aby
dobrovolníci zůstali na Středisku déle než jeden školní rok a také aby se alespoň z některých praktikantů stali
po ukončení praxe dobrovolníci.
Vstupní příprava dobrovolníků pro zájmové kroužky, otevřené kluby a příležitostnou činnost sestává:
o z osobního pohovoru koordinátora dobrovolníků a zájemce o dobrovolnickou činnost,
o z úvodního zaškolení, které může probíhat buď individuální či skupinovou formou.
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Vzdělávání dobrovolníků
A – kurz, který je určen novým středoškolským dobrovolníkům, doběhne posledním 5. víkendem. Na
tento kurz navazuje Salesiánská škola animátorů, kde bude ev. přítomen zaměstnanec nebo dobrovolník
Salesiánského střediska v Českých Budějovicích. A - kurz je určen pro dobrovolníky všech sekcí střediska.
Během roku bude nutné vytvořit nový tým pro následující školní rok a současně revidovat obsah A - kurzu, aby
odpovídal potřebám celého střediska. Součástí týmu A - kurzu bude koordinátor dobrovolníků a koordinátor
chaloupek.
Průběžné vzdělávání dobrovolníků je přizpůsobeno potřebám Střediska a je specializováno na přímou
činnost, kterou dobrovolník vykonává. To zajišťují koordinátoři a vedoucí programů. Pro dobrovolníky je
vhodné a také je jim doporučováno, aby se minimálně 1x ročně zúčastnili speciálního vzdělávacího programu.
Tento je tématicky připraven, aby korespondoval s jejich přímou činností. Obsah vzdělávacího programu:
BOZP a PO, rozvoj kompetencí v přímé práci, osobní, osobnostní a duchovní růst, salesiánská pedagogika.
Důležitou součástí práce s dobrovolníky i praktikanty je podpora a rozvoj jejich motivace, kvalita
pracovního prostředí, komunikace mezi jednotlivými pracovníky, intervize – od koordinátora dobrovolníků, a
supervize dle potřeby. Neopomínáme na oceňování dobrovolníků, řešení jejich případných podnětů a
stížností, máme zpracován postup také pro ukončení spolupráce s dobrovolníkem. S tím vším se pojí
nezbytná administrativa.
Dobrovolníci ve Středisku fungují na základě písemné dobrovolnické dohody, vymezující vzájemná práva
a povinnosti Střediska a dobrovolníků.
Krátkodobé cíle pro tento školní rok:
- spolupracovat cíleně a systematicky s vedoucími jednotlivých programů, kteří mají v programech
dobrovolníky a praktikanty
- udržet vysokou úroveň práce přímých zaměstnanců s dobrovolníky a praktikanty včetně kvalitní
motivace, zapojení do příprav a zpětných vazeb
- dbát na osobní komunikaci s dobrovolníky a praktikanty
- předávat zvláště nově příchozím dobrovolníkům a praktikantům povědomí o salesiánství
- spolupracovat s koordinátorem chaloupek
- dokončit poslední běh A-kurzu a nastavit koncept pro jeho pokrčování v příštím školním roce
- pomoci s realizací jedné víkendové zážitkové akce pro dobrovolníky z chaloupek - v rámci užšího
zapojení chaloupek do Střediska a navázání osobních vazeb
- udržet spolupráci s Aktiv klubem, zvláště pro pokrytí nedostatku dobrovolníků pro pedagogické
programy ve zkouškovém období
- udržet navázanou spolupráci s PF JU a prohloubit ji
- vytvořit „dobré jméno“ vánočnímu setkání všech pracovníků a jejich závěrečnému setkání na konci
školního roku – tvorba kvalitního programu, ucelený kolektiv zaměstnanců
Plán akcí:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5. - 7. 10. 2018
10. 10. 2018
10. 10. 2018 (18:00)
2. - 4. 11. 2018
30. 11. – 2. 12. 2018
12. 12. 2018
28. – 29. 1. 2019
15. - 18. 2. 2019
8. – 10. 3. 2019
18. 4. 2019
17 - 19. 5 2019
12. 6. 2019 (18:00)

A kurz V. (Ovčín)
Otvírák - nábor nových dobrovolníků (JU – kampus)
vstupní setkání praktikantů/dobrovolníků KC Máj
N kurz I. (Praha)
N kurz II. (Praha)
vánoční setkání pro pracovníky Střediska (KC Máj)
Setkání koordinátorů dobrovolníků (Praha)
N kurz III. (Praha)
Zážitkový kurz pro chaloupkové dobrovolníky
Zelená nás baví (ČB)
N kurz IV. (Praha)
závěrečné setkání pro pracovníky Střediska (Čtyrák)
15

2.4 Chaloupky
Program letních pobytových akcí – chaloupek – se zaměřuje na organizaci těchto akcí a
systematickou formaci a vzdělávání dobrovolníků – animátorů a vedoucích akcí (v pracovním poměru)
v průběhu školního roku. Během letních prázdnin zorganizujeme pro děti z jihočeského regionu 15
prázdninových akcí – chaloupek – včetně příměstských táborů. Během školního roku 3 akce – podzimní tábor,
lyžařský tábor a jarní příměstský tábor. Dobrovolníci se během roku budou na tuto práci systematicky
připravovat na vzdělávacích víkendech.
Nadále budeme spolupracovat s dobrovolnickou sekcí zejména na organizaci vzdělávacího A-kurzu.
Člen týmu tohoto vzdělávacího kurzu bude také koordinátor sekce „Chaloupky“.
Pro všechny táborové vedoucí zorganizujeme 2 akce: jednodenní Makrely (hodnocení letní sezóny) a
víkendové školení. Proběhne kurz „Hlavní vedoucí tábora“, který je akreditovaný MŠMT pro veřejnost.
V případě zájmu, budeme i nadále pokračovat s táborovou akademií ve spolupráci s Radambukem.
Mimo letní akce (pobytové a příměstské tábory) nabídneme účastníkům i programy o podzimních,
pololetních a jarních prázdninách.
Plán akcí:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5. – 7. 10. 2018
„A-kurz“ pro nové animátory – 5. závěrečný víkend (VítDl)
navazující dvouletý N kurz pro dobrovolníky v Praze (4 víkendy) viz. plán dobrovolnické sekce
13. 10. 2018
Makrely - KC Máj - hodnocení táborové sezóny 2018 (PŠ)
27. – 30. 10. 2018
podzimní tábor (PŠ)
16. - 18. 11. 2018
CVVZ Hlinsko (Celostátní vzájemná výměna zkušeností) –
spolupráce s dobrovolnickou sekcí (HL)
16. - 18. 11. 2018
podpora Celostátního setkání salesiánských animátorů - Ostrava (PŠ)
31. 1. – 3. 2. 2019
Lyžařský tábor (PŠ)
4. 2. – 8. 2. 2019
příměstský tábor o jarních prázdninách (PŠ)
8. – 10. 3. 2019
Zážitkový kurz pro chaloupkové dobrovolníky (PŠ + EP)
26. – 28. 4. 2019
Štěkeň - školení chaloupkových animátorů (PŠ)

Plán kurzů sekce Chaloupky:
o Červen 2019 akreditovaný kurz „Hlavní vedoucí tábora“ – pro veřejnost (PŠ)
Veškeré akce (včetně programové náplně – zaměření, termínu, místa, ceny a personálního obsazení), jsou
v dostatečném předstihu (minimálně 3 měsíce před akcí) schvalovány ředitelem na pedagogické radě ředitele.
Každá akce je cílové skupině (dle charakteru akce i široké veřejnosti) komunikována transparentně.

2.5 Projekt OPVVV
Projekt OPVVV je realizován v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, investiční priority 3 –
Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Středisko vstupuje v tomto školním roce do třetího roku tohoto tříletého projektu (1. 7. 2016 – 30. 6. 2019).
Na projektu bude i nadále spolupracovat s těmito organizacemi:
- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České
Budějovice (žadatel projektu)
- Cheiron T, o.p.s. (partner projektu)
- NADĚJE (partner projektu)
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Hlavní problém, který projekt řeší, je nižší školní úspěšnost dětí a žáků ze sociálně vyloučeného prostředí
způsobená jak nedostatečnou předškolní přípravou, tak nízkou motivací ke vzdělávání spojenou se zažitými
stereotypy a přítomností různých sociálních problémů v jejich rodinách. Ke zmírnění těchto problémů bude
Středisko přispívat aktivitami na různých úrovních:
- Vzdělávací aktivity pro děti (Předškolní centrum)
- Spolupráce s rodiči (Rodičovský klub)
- Spolupráce s MŠ a ZŠ
- Spolupráce s příslušnými odbory magistrátu města ČB a Jihočeského kraje a ostatními navazujícími
institucemi.
- Realizace zážitkového vzdělávání na ZŠ a gymnáziích jako usnadnění přechodu žáků mezi stupni
vzdělání.
a) Předškolní centrum (dále PC)
Název PC je „Klubík Mája“. Činnost „Klubíku Mája“ bude probíhat každý všední den od 10:00 – 12:00,
kromě čtvrtečního programu, který bude probíhat od 9:00 do 11:00. PC je určeno pro děti ve věku 3 – 6 let (s
okamžitou kapacitou max. 12 dětí), které nechodí do MŠ a pochází převážně ze spádového oblasti sídliště
Máj v ČB. Tento program personálně zajišťují min. 3 pracovníci. Pracovníci budou spolupracovat s MŠ formou
Adaptačních dní, Dní otevřených dveří a nabízených konzultací.
Pracovníci budou i nadále ve styku s rodiči dětí z PC v pravidelných programech, které budou svým
obsahem činností podporovat a doplňovat činnost PC.
V rámci PC bude probíhat pro stejnou věkovou skupinu „Tvořivý kroužek s prvky Montessori“ (dále TK), a
to ve čtvrtek od 11:00 do 12:30 hod. V rámci kroužku probíhají tvořivé aktivity, dále mají děti možnost
v meditační místnosti pracovat s Montessori pomůckami. Tento program personálně zajišťují min. 3
pracovníci.
Plán akcí:
o Dny otevřených dveří pro děti ze spolupracujících MŠ
o Velikonoční dopoledne s MŠ Církevní (duben)
Veškeré akce (včetně programové náplně – zaměření, termínu, místa, ceny a personálního obsazení),
jsou v dostatečném předstihu (minimálně 3 měsíce před akcí) schvalovány ředitelem na pedagogické radě
ředitele. Každá akce je cílové skupině (dle charakteru akce i široké veřejnosti) komunikována transparentně.
Změny:
- změny v personálním obsazení lektorů PC
- personální změna v pozici Manažer aktivit
- změna času realizace Předškolního centra ve čtvrtek – 9:00 – 11:00 hod
- změna času realizace Tvořivého kroužku s prvky Montessori (místo 13:00 - 14:30 nově 11:00 - 12:30)
Krátkodobé cíle:
- nábor nových dětí
- spolupráce s MŠ K. Štěcha
- zvýšení návštěvnosti na Tvořivém kroužku s prvky Montessori
- navázání spolupráce s BIGY (zážitkové vzdělávání)
- efektivnější čerpání financí na přednášky, besedy a workshopy
- budou nabízeny konzultace pedagogům ze spolupracujících MŠ
- realizace 2 setkání Platformy předškolního vzdělávání
- vytvoření Koncepce předškolního vzdělávání
- realizace závěrečné konference BOS
17

b) Rodičovský klub (dále jen RK)
Rodičovský klub (RK) se skládá z následujících činností:
Volnočasový program
Rodičovský klub je volnočasový program pro rodiče s dětmi. Pracovníci ve spolupráci s rodiči připraví
program pro děti, mohou si spolu hrát hry, vyrábět v tvořivé dílně, věnovat se společně pohybovým či
hudebním aktivitám. V rámci RK budou pracovníci informovat rodiče o možnostech vzdělávání, o způsobech
práce s dítětem v domácím prostředí. Cílem je výchova, motivace ke vzdělávání či lepší připravenost na školní
docházku.
Aktivity se budou vždy inspirovat obsahem činností z Předškolního centra. Cílem je, aby i rodiče získaly
potřebné dovednosti, vědomosti a „fond inspirace“ ke kvalitnímu trávení volného času se svým dítětem.
Časová dotace pravidelně 1 x za měsíc/měsíc 3 – 4 hodiny na Čtyráku a v prostorách KC Máj. Okamžitá
kapacita: 40 lidí. Personální zabezpečení: min. 3 pracovníci Střediska.
Besedy, přednášky či workshopy
Na tyto workshopy budou zvaní různí odborníci z řad pedagogů, psychologů, zástupců sociálních služeb
a jiných odborníků z oblasti péče o dítě a vzdělávání.
Cílem je informovat rodiče, pomoci jim při výchově a péči o své děti i sebe. Dále chceme zvýšit zájem o
jejich vzdělávání.
V rámci této aktivity jsou nabízeny workshopy zaměřené ke společnému trávení času s dítětem.
Poradenství
V rámci RK bude probíhat poradenství rodinám v oblasti vzdělávání dítěte a také podpora rodičům při
jednání se vzdělávacími a sociálními službami. Rodiče mohou přijít konzultovat problémy s výchovou či
vzděláním svých dětí či zjistit různé informace i směrem k ostatním službám (sociálním a zdravotním) v rámci
péče o dítě.
Tato služba bude poskytována i v případě eliminace či zmírnění sociálních problémů rodiny, které mají
vliv na vzdělanostní kariéru dětí. K poradenské službě připadá i podpůrná činnost rodinám s dětmi v MŠ.
Manažer projektu a poradce bude stále v kontaktu s těmito rodinami a bude je podporovat, aby dítě ve škole
obstálo. Cílem je zmírnění a odstranění překážek (finančních, sociálních, technických atd.) při vstupu dítěte do
školního vzdělávacího systému.
Krátkodobé cíle:
- změnit čas realizace RK (sobota 1x za měsíc/měsíc a půl od 16 hod)
- efektivnější čerpání financí na přednášky, besedy a workshopy
- rozšířit spolupráci v rámci návazných institucí – konkrétně užší spolupráce s praktickým lékařem
přímo v lokalitě – možnost spolupráce v rámci přednáškové činnosti a dále požádáme o šíření
informace o aktivitách projektu BOS směrem k pacientům, kteří patří do naší cílové skupiny
Program:
Klubík Mája

Prostor:
KC

Vedoucí
Dobosiová

Cílová sk.:
3 – 6 let

Den:
pondělí

Čas:
10:00 – 12:00

Klubík Mája

KC

Dobosiová

3 – 6 let

úterý

10:00 – 12:00

Klubík Mája

KC

Rybáková

3 – 6 let

středa

10:00 – 12:00

Klubík Mája

KC

Rybáková

3 – 6 let

čtvrtek

9:00 – 11:00
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Tvořivý kroužek

KC

Dobosiová

3 – 6 let

čtvrtek

11:00 – 12:30

Klubík Mája

KC nebo Čtyrák

Dobosiová

3 – 6 let

pátek

10:00 – 12:00

Rodičovský klub

KC nebo Čtyrák

Paulátová

Rodiče s dětmi

sobota* 16:00 – 19:00
*sobota 1x za 4 - 6 týdnů

c) Zážitkové vzdělávání pro školy
Pro žáky 6. a 9. tříd základní školy a gymnázií nabízíme program "Naše třída" v rozsahu 4
vyučovacích hodin, který je zaměřen na inkluzi a usnadnění přestupu mezi jednotlivými stupni školy. Program
je jednorázový, lze se však domluvit v případě zájmu na navazujícím setkání.
- Časová dotace: 4 hodiny (jeden školní den)
- Místo: KC Máj, Čtyrák nebo přímo ve škole
- Lektoři: kurz je veden pedagogy Salesiánského střediska mládeže (3 – 4 členný tým)
- Účastníci: žáci 6. nebo 9. třídy (máme dvě varianty programu pro každou věkovou kategorii) a
gymnázia
V rámci tohoto projektu je účast žáků zdarma.
Pomocí herních aktivit, diskuzí a dalších činností pracujeme s třídním kolektivem tak, aby i žáci různě
znevýhodnění zažili úspěch, který kolektiv ocení. Nenásilnou formou tak dochází k inkluzi, kdy se žáci
poznávají navzájem a do kolektivu se dostávají i jedinci, kteří jsou jinak často vyčleňováni. Vhodný je tento
program právě pro třídy, kde jsou identifikovány nějaké výchovné problémy.
Dále se žáky pracujeme tak, aby objevili a pojmenovali své silné stránky, což jim může pomoci při volbě
školy či budoucího povolání. V tomto školním roce plánujeme zrealizovat 8 – 10 výstupů ve školách.

3

Obsah vzdělávání

Témata:
Témata vybíráme na základě zájmu účastníků a zároveň tak, aby pomáhala rozvíjet jejich komunikaci,
fantazii, odpovídala jim na otázky, se kterými přicházejí do styku a zprostředkovala jim určitou zkušenost.
Témata se promítají do výzdoby Střediska či jednotlivých místností, eventuelně do volby činnosti v
programech.
Vzdělávání a výchova ve všech 4 sekcích bude realizována prostřednictvím školního vzdělávacího
programu (ŠVP), podle něhož systematicky vychováváme a vzděláváme všechny účastníky našich programů.
Evangelizace:
Cíle evangelizace ve Středisku jsou:
a) Mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí a z prostředí nábožensky lhostejného chceme
nabízet postupnou cestu, která jim pomůže objevit a ocenit nejpozitivnější a nejhlubší hodnoty, zakusit
radost z vnitřního života a z ticha, probudit v nich hledání smyslu, otevřít se Bohu a rozvinout
náboženský rozměr života.
b) Mladým lidem, kteří víru mají, chceme pomoci tuto víru aktivně prožívat a vést je v angažování ve
prospěch druhých lidí.
Klíčové kompetence:
1. Otevřené kluby
Účastník:
- je motivován k učení, učení ho baví
- udrží pozornost a je schopen naslouchat
- disponuje novými dovednostmi, zkušenostmi
- je schopný vyjádřit svůj názor
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so

-

je schopný řešit problém
chápe a dodržuje pravidla
je zodpovědný za své chování a jednání
respektuje sebe i ostatní
dokáže spolupracovat
zaujímá zdravý vztah k autoritám
orientuje se ve své životní etapě
vnímá různorodost etnik
poznává a rozvíjí sám sebe, má k sobě pozitivní vztah
dokáže vhodně využít volný čas
chápe hodnoty společnosti včetně křesťanských

2. Zájmové útvary (kroužky)
Účastník:
- rozvíjí svůj talent
- je schopný aktivním způsobem odpočívat
- chápe a dodržuje pravidla
- komunikuje a spolupracuje v rámci skupiny
- disponuje novými dovednostmi, zkušenostmi a dokáže je využít v praxi
Dobrovolníci:
- mají zkušenosti v přímé práci s účastníky
- jsou zodpovědní
- dodržují pravidla
3. Práce s dobrovolníky a praktikanty
Účastník ve výcviku:
- zná základní myšlenky výchovného stylu Dona Boska
- ovládá základy bezpečnosti práce a první pomoci, pedagogiky a psychologie, které potřebuje pro
práci s dětmi
- zná svá práva a povinnosti
- orientuje se v rozčlenění činností Střediska
Ve vlastní činnosti:
- dokáže samostatně a zodpovědně připravovat a provádět vlastní činnost
- dodržuje pravidla
- efektivně komunikuje s účastníky/uživateli
- komunikuje s vedoucím programu, který navštěvuje a s koordinátorem dobrovolníků
- je schopen podat konstruktivní zpětnou vazbu a zpětnou vazbu (pozitivní i negativní) také přijímat
- zná práva a povinnosti účastníků/uživatelů
Ve vzdělávání:
- organizuje a řídí učení
- svědomitě se na vlastní činnost připravuje
- je otevřen dalšímu vzdělávání a školení
Při neformálních schůzkách:
- navazuje a udržuje vztahy
- vytváří pocit sounáležitosti s organizací
4. Chaloupky
Dobrovolník:
- ovládá základy pedagogiky, psychologie a dalších společenských věd, které potřebuje pro
práci s dětmi a mládeží
- ovládá právní minimum, základy první pomoci a bezpečnosti práce
- má kladný přístup k účastníkům a zájem o práci s nimi
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Účastník:
-

4

je otevřen dalšímu vzdělávání a školení
zajímá se o Jana Boska, salesiánské principy výchovy a preventivní systém
je otevřen křesťanským duchovním hodnotám
je schopen vést skupinu účastníků, být pro ně inspirací, vzorem
je zodpovědný a samostatný
dokáže vést diskuzi, jasně říci a obhájit svůj názor
je schopen řešit krizové situace
budí v účastnících důvěru a otevřenost
je otevřen křesťanským hodnotám a způsobu života
ovládá základní táborové dovednosti
je otevřen prosociálnímu chování, je empatický
umí obhájit svůj názor v diskuzi
je schopen samostatně a aktivně řešit dané problémy
dokáže aktivně spolupracovat s dospělým vedoucím

Celoroční plán Střediska (nepravidelná činnost, akce, setkání, atd.)

31. 8 – 1. 9.
2. 9. v 10 hod.
6. - 7.9.
8. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.
17. 9.
26. 9.
5. - 7. 10.
5. - 6. 10.
6. 10.
10. 10.
11. 10.
12. - 13. 10.
12. - 13. 10.
14. 10.
22. - 23. 10.
27. 10.
27. – 30. 10.
28. – 30. 10.
2. - 4. 11.
9. - 11. 11.
10. 11.
16. – 18. 11.
16. – 18.11.
17. 11.
17. 11.
18. 11.
23. 11.
24. 11.

Město lidem, lidé městu – MD + 8Z/D
žehnání aktovek – OT
setkání zam-ců DDM Zátoň - OD
brigáda Tampír - TR
akce pro veřejnost na Vltavě - MD
VPPK
Benefiční koncert Hradišťan a Jiří Pavlica - IP
Rodičovský klub BOS (KC) - IP
zahájení provozu aktivit Střediska
Den otevřených klubů - KB
5. víkend A kurzu na Ovčíně – VD
volby Čtyrák (dolní sál) - MD
brigáda Tampír – TR
Setkání dobrovolníků a praktikantů - EP
VPPK
volby Čtyrák (dolní sál) – TR
Makrely (KC) - PŠ
posvícení ve farnosti sv. Vojtěcha
setkání zaměstnanců Provincie - noví – PŠ
rodičovský klub BOS Čtyrák – IP
Podzimní chaloupka Kvilda – PŠ
podzimní prázdniny
1. víkend kurz N Praha
VPPK
brigáda Tampír - TR
CVVZ Hlinsko – JL
Celostátní setkání salesiánských animátorů (Ostrava) - PŠ
Den ZUŠ Vojtěch, přespání dětí na KC
tři muzikály ZUŠ Vojtěch
mše sv. s dětskými zpěvy na KC – MD +TR
setkání zaměstnanců v Borovanech - OT
rodičovský klub BOS na Čtyráku - IP
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30. 11. – 2. 12.
1. 12.
3. – 9. 12.
12. 12.
21. 12.
22. 12. – 2. 1.

2.víkend kurz N Praha
vázání adventních věnců + žehnání- DH + farář
Adventní trhy - IP
Vánoční střediskový večírek KC- EP
společný vánoční oběd
konec činnosti Střediska před Vánoci
vánoční prázdniny
Rok 2019

3. 1.
4. 1.
12. 1.
18. - 20. 1.
21. 1.
23. 1.
26. 1.
27. 1.
28. - 29. 1.
31. 1. - 3. 2.
1. 2.
4. 2. – 10. 2.
4. – 8. 2.
4. – 7. 2.
8. - 10. 2.
15. - 18. 2.
16. 2.
23. 2.
2. 3.
únor-březen
8. – 10. 3.
9. 3.
23. 3.
27. – 31. 3.
1. - 2. 4.
6. 4.
8. – 10. 4.
12. - 13. 4.
14. 4.
17. 4.
18. 4.
18. – 22. 4.
26. – 28. 4.
27. 4.
28. 4.
11. 5.
11. 5.
16. – 17. 5.
17. - 19. 5.
20. 5.
24. - 25. 5.
25. 5.

zahájení provozu pedagogických činností
novoroční večeře - OT
rodičovský klub BOS na Čtyráku - IP
hory Wolf Kvilda apartmán - NŠ
setkání zaměstnanců Provincie – programy pro školy – JL+ PŠ
salesiánský den - OT
Den ZUŠ Vojtěch s přespáním ve Středisku
oslava svátku Dona Boska – komunita SDB
setkání zaměstnanců Provincie – koo dobrovolníků - EP
hory chaloupky Kvilda – PŠ
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
jarní příměstský tábor KC - PŠ
hory kroužky Kvilda - KU
hory Oratoř Kvilda – DŠ
3.víkend kurz N Praha
Salesiánský ples – KH
rodičovský klub BOS na Čtyráku - IP
farní karneval
víkend - nový tým A kurzu - VD
zážitkový kurz pro chaloupkové dobrovolníky – PŠ + EP
Horolezecké závody Čtyrák - ŠV
brigáda Tampír – TR
výjezd do Turína pro dobrovolníky (Střediska – Praha, Brno, Zlín, ČB) - OT
setkání zaměstnanců Provincie – neorg. mládež – DŠ
MDR Čtyrák – KB
strategické plánování - OT
setkání mládeže DCM – KC + Čtyrák - OT
Žehnání kol – MD + VD
Pesach – TR + DŠ
Zelená nás baví – MD
velikonoční prázdniny
školení chaloupkových dobrovolníků Štěkeň – PŠ + EP
brigáda Tampír - TR
farní pouť ke sv. Vojtěchu
brigáda Tampír – TR
rodičovský klub BOS na Čtyrák - IP
setkání zaměstnanců Provincie – ekon. + PR + FR
4.víkend kurz N Praha
Budějovický Majáles - NŠ
Bambifest - DŠ
Den ZUŠ Vojtěch s přespáním ve Středisku
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30. 5.
květen
kveten
8. 6.
8. - 9. 6.
14. 6.
14. 6.
29. 6.
29. 6. – 1. 9.
červenec – srpen

MDD – MD
konference BOS - RR
Volejbalový turnaj – TR
brigáda Tampír – TR
Hlaveta KC – PŠ
rodičovský klub BOS na Čtyrák – IP
ukončení pedagogických programů
brigáda Tampír – TR
Hodnocení, plánování školního roku
letní prázdniny
chaloupky (pobytové a příměstské) a akce Střediska

Celostřediskové akce a akce s farností – vstupní schůzky proběhnou během konce roku 2018.
Adventní trhy
- 3. – 9. 12. 2018 náměstí Přemysla Otakara II., ČB
- zodpovědná osoba Ilona Paulátová
- účast Střediska na trhu bude celý týden
- ověřit možnost placených „dobrovolníků“
- zboží: keramika, dřevěná dekora- kříže, svícny atd.
Salesiánský ples
- 16. 2. 2019 v KD Vltava, ČB
- zodpovědná osoba za Středisko Květa Herrmannová
- hlavní KOO plesu Miroslav Hovorka
- moderovat: Petra Hamerníková a Libor Všetula
- první schůzku vyvolat 9-10/2018
Mezinárodní den Romů
- 6. 4. 2019 zahrada Čtyrák, ČB
- zodpovědná osoba Kateřina Burianová
- kdo se zúčastní – všichni z OK; 1 technický pracovník – dopoledne; PR pracovník + ředitel; Pavel
Kuchař – kapely; další pracovníci Střediska
- počet dobrovolníků - více než 5 dobrovolníků
- program: vystoupení kapely, vystoupení dětí, slaňování z věže; sportovní a výtvarné aktivity; zaplatit
externí vystoupení (kejklíř…)
- nový koncept ohledně jídla (oceníme výpomoc od potravinové banky)
Mezinárodní den dětí
- 30. 5. 2019 KC Máj, ČB
- zodpovědná osoba Martina Dobosiová
- Na programu bude Středisko spolupracovat společně s dalšími „sousedy“ z KC (Mateřské centrum,
Městská policie, Klub Seniorů), s farností a ZUŠ Vojtěch
- Rozmyslet hudbu a aparaturu
- Povinná účast zaměstnanců na přípravě i realizaci akce, potřeba dalších dobrovolníků, zajistit
dostatek mužské síly při dopoledních přípravách
- Spolupráce s fundraiserkou – sponzoři
- Min. 3 vystoupení (alespoň jedno z řad dětí či mládeže)
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Bambifest
- 24. – 25. 5. 2019
- zodpovědná osoba Daniela Štádlerová
- Na programu budou spolupracovat pracovníci OK a další pracovníci Střediska
- Vytvoření sportovně kreativního programu pro děti
- Snaha o hudební vystoupení účastníků programů (kapely)

5

Materiální a technické zabezpečení

Materiální zabezpečení
Materiální zabezpečení programů je zajišťováno v průběhu školního roku z podstatné části plánovitě
na základě požadavků koordinátorů jednotlivých sekcí, vedoucího TS, fundraisera, PR pracovníka a ekonoma.
Realizace investic se uskuteční podle plánu investic nebo podle aktuálnosti jednotlivých investic.
Technické zabezpečení
Účelem je zajistit bezproblémovou provozuschopnost Střediska na Emy Destinové, v KC Máj,
v klubovně na Vltavě, ŠVS Kvilda, kontaktního centra Maják a základny Tampír, i okrajově využívané základny
na Ovčíně.
Veškeré závady na vybavení, nebo objektech hlásí každý pracovník neprodleně vedoucímu TS,
nejlépe osobně, mailem nebo telefonicky, případně zapíše do knihy závad. Technická sekce zabezpečuje
revize a technické prohlídky a kontroly budov a zařízení, vč. služebních automobilů. Dále zajišťuje školení
zaměstnanců z hlediska PO a BOZP vč. OOPP. Technická sekce zajišťuje také úklid ve všech využívaných
prostorech. Účastní se také dle potřeby všech velkých akcí střediska jako např. ples, MDD, MDR, adventní
trhy atd., kde zajišťuje technické zázemí těchto akcí.
Objekty
a) Středisko ČD a KC Máj
V obou budovách: Podle plánu zde budou provedeny veškeré pravidelné revize, prohlídky a kontroly
budovy a technického zařízení.
V tomto školním roce zahájíme intenzivní komunikační kampaň směrem k úředníkům, s cílem zajistit
výhodnější a dlouhodobější podmínky pronájmu KC Máj.
b) ŠVS Kvilda
Ve školním roce 2018 - 2019 budeme realizovat investice dle plánu investic ŠVS Kvilda – oprava
venkovního předního schodiště, oprava oplocení pozemku a případné opravy střešní krytiny a opravy izolace
základů.
Podle plánu zde budou provedeny veškeré pravidelné revize, prohlídky a kontroly budovy a technického
zařízení. V tomto školním roce bude zjištěn současný stav střechy a případné zahájení příprav rekonstrukcestanovení harmonogramu práce, včetně vyhledání zdrojů financování.
c) Tampír
Pro školní rok 2018 – 2019 jsou v plánu tyto rekonstrukce/opravy: podle plánu zde budou provedeny
veškeré pravidelné revize, prohlídky a kontroly budovy a technického zařízení. Rekonstrukce a oprava
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elektřiny vč. rozvodů v části budovy s jídelnou a kuchyní z důvodu špatných starých a zoxidovaných vodičů a
zařízení atd.
d) Maják
Ve školním roce 2018 – 2019 plánujeme objekt využít jako sklad a budeme hledat jeho další využití. Podle
plánu zde budou provedeny veškeré pravidelné revize, prohlídky a kontroly budovy a technického zařízení.
I nadále budeme intenzivně hledat smysluplné využití tohoto objektu s ohledem na poslání organizace.
e) Klubovna Vltava
Opravy dle potřeby, zajištění úklidu a topení dle rozvrhu. Podle plánu zde budou provedeny veškeré
pravidelné revize, prohlídky a kontroly budovy a technického zařízení ve spolupráci s vlastníkem objektu.
Auta
Podle plánu budou prováděny veškeré pravidelné revize, prohlídky a kontroly.

6

Popis personálních podmínek
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
a) Pedagogičtí zaměstnanci

Stanovení přímé pedagogické práce s cílovou skupinou během školního roku vyjma prázdnin, kde se
rozsah přímé práce určuje ústně přímým nadřízeným. Pedagogickým externistům (DOPP, DOPČ) se určuje
rozsah přímé práce v aktuálním rozvrhu činností.
Petra Šustková
Eliška Pitálková
Ondřej Trojek
Kamila Urbanová
Daniela Štádlerová
Štěpán Vondrášek
Adéla Navrátilová
Veronika Fuksová
Dagmar Kolářová Haderková
Martina Dobosiová
Radka Rybáková
Vít Dlapka
Pavel Kuchař

6h (individuální i skupinová práce s dobrovolníky, praktikanty a účastníky
pobytových akcí) + akce
14h (3 výchovné skupiny + individuální i skupinová práce s dobrovolníky a
praktikanty) + akce
7 h (3 výchovné skupiny)
15 h (9 výchovných skupin)
22,5 h (7 výchovných skupin) + podpůrná práce s komunitou
18, 5 h (10 výchovných skupin) + akce
14, 75 h (7 výchovných skupin)
24, 5 (8 výchovných skupin)
15,5 h (7 výchovných skupin)
14,5 h (5 výchovných skupin)
8 h (3 výchovné skupiny)
9,5 h (5 výchovné skupiny) + akce
11 h (3 výchovné skupiny)

b) Sociální zaměstnanci
Kateřina Burianová (sociální pracovnice), Nikola Šrainerová (pracovnice v sociálních službách), Jana
Veltrubská (sociální pracovnice), Veronika Rozsypalová (sociální pracovnice)
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c) Ostatní zaměstnanci
Květa Herrmannová (ekonomka), Ilona Paulátová (fundraiser), Petr Kuba (projektový manažer), Jaroslav
Babický (vedoucí technické sekce), Miriam Horáková (administrativní pracovnice / recepční), Václav Študlar
(školník, údržba), Milena Dolejší (domovnice a uklízečka SVŠ Kvilda), Marika Kasperová (uklízečka), IT
pracovníci a další pomocní a techničtí pracovníci

7

Popis ekonomických podmínek

Aktivity Střediska budou i ve školním roce 2018 - 19 financovány z velké části z provozní dotace MŠMT,
dále pak formou dotací a grantů (projekty vč. EU) ze státní správy, samosprávy a nadačních příspěvků, darů
od fyzických a právnických osob a z vlastních zdrojů - tržby za pronájem ŠVS Kvilda a přijaté příspěvky od
účastníků.
Ve školním roce 2018 – 2019 bude probíhat intenzivní hledání finančního zdroje pro zachování
programů, které jsou realizovány v rámci projektu OPVVV – Bez obav spolu (BOS). Konkrétně se jedná o
zachování programů pro předškolní děti a zážitkové programy pro školy. Projekt OPVVV v červnu 2019
skončí.
Od září 2018 má Středisko schválenou novou veřejnou sbírku na renovaci a rozšíření stávající
horolezecké stěny a pořízení nové horolezecké stěny včetně příslušného vybavení. Formy získávání
peněžních prostředků zůstávají stejné:
• finančními dary na účet veřejné sbírky,
• prodejem námi vyrobené keramiky v rámci různých střediskových akcích,
• benefičními akcemi (bazar oblečení pro děti, koncert).
Fundraisingový plán
Prioritou pro letošní školní rok je zajistit dostatek finančních prostředků tak, aby se nemusela rušit
pracovní místa ani programy pro účastníky (např. zachování předškolního klubíku v rozsahu 10 dětí a 2 plné
pracovní úvazky). Fundraiser se bude zaměřovat na individuální či firemní dárce, benefiční akce, nadace a
sponzoring.
 Individuální dárci
Udržování stávajících finančních dárců (aktivních cca 130), oslovování staronových individuálních
dárců (dále jen ID), komunikace s ID bude probíhat pravidelně: hromadné oslovování 2x ročně, zasílání
Zpravodaje v tištěné formě i elektronicky, poděkování po každém jednorázovém daru, potvrzení o daru pro
zájemce, drobné benefity: dárek k Vánocům, PF apod. ID hmotných darů – žádat dle potřeby prostřednictvím
webových stránek organizace, ohlášek v kostele, či osobně nebo metodou sněhové koule (známy se zeptá
známého)
Plán – nábor nových ID:
- Využití střediskových veřejných akcí k oslovování potencionálních dárců.
- Příležitosti: benefiční aktivity Střediska a společné akce s farností, oslovování rodičů kroužkových
či chaloupkových dětí. Forma bude naplánovaná v průběhu roku.
- Zvážit prioritu, aby se to nekrylo s náborem dárců pro veřejnou sbírku.
- Firemní dárci
- Rozvíjet spolupráci s firemními dárci (dárci z Burzy filantropie)
- Hledat nové dárce – za účelem pokrytí akcí Dětský den, Chaloupky, Rómský den.
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 Fundraisingový plán pro školní rok 2018/2019:
-

Září – příprava benefičního koncertu, realizace firemního dobrovolnictví
Říjen – realizace benefiční koncert
Listopad - příprava Zpravodaje, nebo jiná oslovovací kampaň pro ID
Prosinec - adventní trhy, rozesílka PF, Zpravodaj, hromadné oslovování ID
Leden - dary do tomboly na ples, osobní schůzky s novými sponzory, popř. sponzory s větším
přesahem, zaslání pozvánky a lístků na ples
Únor - potvrzení o daru ID pro finanční účely, dary do tomboly, zpětná vazba ke sponzorům plesu,
Březen - příprava benefiční akce, spolupráce s firemními sponzory, příprava benefičního koncertu,
Duben - rozesílka Zpravodaje, hromadné oslovení ID (Velikonoce),
Květen - hmotné věci pro děti na Dětský den, Engage day(firemní dobrovolnictví),
Červen - zpětná vazba pro sponzory na dětský den, rezervovat na magistrátu stánek na adventní
trhy, příprava Zpravodaje, prezentace FR plánu a zhodnocení
Červenec – srpen: nadace, potvrzení o daru a zpětná vazba k ID

PR ve Středisku a podklady pro pracovníky PR
PR pracovník má oficiálně na starosti vnitřní i vnější koncepci PR celého Střediska a zodpovídá za
jednotný design interiéru společných prostor, tj. vnitřní i vnější komunikaci, prezentaci Střediska a vytváření
dobrých vztahů s našimi spolupracovníky, návštěvníky i s širokou veřejností. Za nástěnky v jednotlivých
budovách jsou jmenovány zodpovědné osoby (správci budov), které mají na starosti nástěnky a vnitřní vzhled
prostor.
PR pracovník úzce spolupracuje s fundraiserem, ekonomem, ředitelem Střediska a ostatními členy
PRaŘ. Zajišťuje dobré jméno a prezentaci organizace uvnitř Střediska i mimo něj. V rámci některých činností
spolupracuje a konzultuje svoji práci s pomocným pracovníkem PR (K. Urbanovou), který zajišťuje oficiální
korekturu textů a dokumentů celé organizace, zodpovídá za Fíkovník (články), Zpravodaj (obsahovou část,
tisk a distribuci). Úzce spolupracuje s PR pracovníkem se specializací na grafickou tvorbu (P. Kuba).
Vedoucí programů a akcí, určených pro odbornou či laickou veřejnost, informují PR pracovníka
nejméně jeden měsíc před akcí tak, aby mohl zajistit dostatečnou propagaci – výrobu plakátů, pozvánek atd.
Následná zhodnocení a propagace akce se řídí dle pravidel „Akce“. Připravované akce a programy jsou
představovány pravidelně v rámci pedagogické porady ředitele. Nebo na jednotlivých pracovních poradách
s koordinátory sekcí. PR pracovník je průběžně informován o jednotlivém setkání, které mohou být
považovány za reprezentování Střediska u veřejnosti. Je vypracován PR plán na jednotlivé měsíce, který je
každý měsíc aktualizován. PR pracovník a fundraiser spolupracují s vedoucími jednotlivých projektů na
zajištění propagace, fotodokumentace atd. Hlavním cílem PR pracovníka je udržet stávající pozitivní PR
v rámci všech budov Střediska.
PR plán pro školní rok 2018/2019
-

zajištění letáčků a plakátů na KC + Čtyrák + kostel + knihovna JU+ infocentrum ČB + fakulty JU +
Vltava
Aktualizace tabla zaměstnanců
nové propagační předměty – pláštěnka, šňůrka na klíče, bloček
článek pro Salesiánský magazín
nové mutace letáků pro dobrovolníky
propagační letáčky o Středisku (+ v němčině a angličtině)
návštěva novináře na programech Střediska
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-

výstava obrazů na TF, v menze + další místo
plánovat schůzky mezi úředníky, V.I.P. a ředitelem Střediska
nová trička
aktualizace prezentací Střediska
videospot v Cinestaru
podpora při pořádání konference BOS
koordinace akce MDD
koordinace projektu Humans of Salesiáni ČR (prohloubení spolupráce s dalšími salesiánskými
středisky v ČR)
koordinace nové akce pro děti na Vltavě
koordinace akce Zelená nás baví a příprava propagačního materiálu
propagace mše na KC + oratoř DB
propagace plesu
propagace veřejné sbírky
pravidelná inventarizace PR předmětů

Nástěnky
Na Komunitním centru:
- za Otevřené kluby – NŠ (témata, pravidla, …)
- projekty – PK
- stojánek na letáky – MD
- vitrína před KC – MD
Na Čtyráku:
- venkovní (informace o Středisku) - KU
- venkovní projekty – PK
- vnitřní – KU
- vitrína venkovní u vchodu + stojan u zastávky MHD – MD
Na Majáku:
- vitrína venkovní u vchodu – MD
Na Tampíru a SVŠ Kvida:
- vnitřní - KU
Klubovny Vltava:
- vitrína venkovní u vchodu – MD
Jako nástroj řízení slouží řediteli společná porada „MOPIK“. Této porady se pravidelně zúčastňuje
ekonom, projektový manažer, fundraisig a PR pracovník, který je pověřen vedením porady. Stálým bodem
programu jsou: pravidelná revize tabulky potřeb, ekonomické rozvahy (finance, projekty, nadace, dárci) a PR
obraz organizace na veřejnosti (články, ohlasy, připravované PR strategie).
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Vnitřní činnost

GDPR



Uveřejnění fotografií, výsledků ze soutěží budou uveřejněny na webových stránkách organizace a
nástěnkách v souladu se zpracováním osobních údajů na základě souhlasu dle Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů 2016/679 ( GDPR) a v režimu zákona č.89 /2012 Sb., občanský zákoník.
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Od 25. 5. 2018 má organizace svého pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a v souladu s dalšími předpisy na něj
navazujícími.
Každý zaměstnanec i účastník je řádně poučen a seznámen s udělením souhlasu ke zpracování
osobních údajů včetně možnosti kdykoliv tento souhlas odvolat.
Udělený souhlas účastníka (případně zákonného zástupce) je platný vždy na daný školní rok. Souhlas je
zvlášť vyžadován pro pravidelnou činnost a zvlášť pro akce. Tyto souhlasy jsou uloženy dle pravidel
směrnice „Zásady zpracování osobních údajů“ u koordinátorů sekce.

Pracovní doba




Klouzavá pracovní doba - 1 hodina klouzavá – v rámci jednoho dne (pokud nezasáhne do přímé práce
s účastníky, do porad nebo neohrozí splnění úkolů). Pokud ji nelze výjimečně odpracovat v příslušném
dni, domluví její náhradu pracovník s příslušným přímým nadřízeným v rámci jednoho týdne.
Dovolená vyjma sociálních pracovníků se přednostně vybírá o prázdninách.

Součástí Plánu práce jsou rozvrhy zaměstnanců a plán vzdělávání zaměstnanců.
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Seznámil/a jsem se s plánem práce na školní rok 2018/2019
Jméno a příjmení

Datum

Podpis
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