VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Salesiánské středisko mládeže
- dům dě a mládeže České Budějovice

Milí čtenáři,
dostává se vám do rukou výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže Č. Budějovice za rok 2019,
rok, který jak sami na další stranách zjistíte, se stal pro naši organizaci dalším zásadním milníkem.
Za velký milník můžeme považovat uzavření přípravných měsíců a zhodnocení veškerých příprav
ve dvou strategických dokumentech, kterými jsou Strategie 2019 – 2021 a Výchovně pastorační
projekt komunity, což je strategický plán, kudy se má celé salesiánské dílo v ČB, jehož součástí je
i naše Středisko mládeže, na další období (2019 -2024) ubírat a směřovat.
Pro další období jsme si společně s kolegy v rámci Strategie 2019 – 2021 definovali tyto oblasti,
na které se chceme zaměřit. Mládež 13+ neopouští naši organizaci, protože pro ně máme atraktivní
nabídku. Předškolní děti a Klubík Mája mají své pevné místo ve struktuře Střediska a stává se
trvalou součástí organizace. Dobrovolníci jsou naší plnohodnotnou cílovou skupinou, které si
vážíme a rozvíjíme je. Spokojený zaměstnanec je rozvíjen ve své profesi, cítí se vyrovnaný a motivovaný, máme dostatek
profesionálního a osobnostně vyzrálého personálu. K postupnému naplňování těchto cílů jsme si zvolili postupné kroky v podobě
semináře zaměřeného na cílenou zpětnou vazbu mezi zaměstnanci, aktivního doprovázení a naslouchání dobrovolníkům a touze
být svatými. Pokud máme vychovávat a být vzory, měli bychom být my osobně zralí. Svatým – zralým může být každý úměrně svému
věku, na jaký se cítí.
I v roce 2019 došlo k personálním změnám, které sebou přinesly nejednu výzvu – nalézt kvalitního člena týmu, který nejen
„zapadne“, ale taky naši organizaci obohatí a vzpruží. Neboť jak píše básník V. Holan, „co je bez chvění, není pevné.“
Naše nabídka pedagogických i sociálních programů zůstala i v roce 2019 v základu stejná, přibylo jen pár novinek, které si našly své
„fanoušky“. Co ale považuji za zásadní, je udržení kvality i v době, kdy se řada nových zaměstnanců seznamovala se svým novým
zaměstnáním, docházelo k předávání pracovních agend, know-how, zaškolování, loučení a souběžně vítání.
Tímto děkuji svým kolegům za pracovní a kolegiální nasazení a všem našim donátorům a dobrodincům za důvěru i v dobách
neklidných, neboť právě tehdy se ukáže, co je pevné a trvalé.

Bc. Ondřej Trojek ředitel
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Telefon/E-mail:
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IČ:
Číslo účtu:
Ředitel:
Odloučená pracoviště:
Budějovice
Zřizovatel:
Složení rady š. p. o.:

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí
a mládeže České Budějovice (SaSM - DDM ČB)
Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice
školská právnická osoba
č. j. 13 615/06-21, ze dne 24. 6. 2006
+420 385 341 877, sasmcb@sasmcb.cz
www.sasmcb.cz
62537601
108 200 2660/5500
Bc.Ondřej Trojek
Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40, Č.
Školící a vzdělávací středisko Kvilda, Kvilda č. p. 15
Salesiánská provincie Praha (c. p. o.),
Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8
Ing. Michal Svoboda, P. Mgr. Et Mgr. Vojtěch Sivek,
Ing. Tomáš Petrůj, Ph.D.

Poslání organizace
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.
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Základní údaje

Program Oratoř, který lze charakterizovat jako otevřenou hermu pro dě 6 – 13 let, probíhal každé pondělí a středu
s časovou dotací 1,5 hodiny. Účastníci se v Oratoři věnují pohybovým hrám, výtvarné činnos , deskovým hrám či
téma ckým programům.

Otevřené kluby propojují práci pedagogickou
a sociální s podporou dalších projektů.
Kromě Oratoře se v rámci pedagogických programů věnujeme
především žákům ve věku povinné školní docházky. Právě proto jim
nabízíme program Doučování, který je stejně jako další programy
Otevřených klubů zcela zdarma. V roce 2019 probíhal program
Doučování jako v roce předešlém, tedy 5x v týdnu pro žáky 1. stupně ZŠ
a 3x týdně pro žáky 2. stupně ZŠ.
Program Sportovky se od poloviny roku odehrával pouze 1x týdně a
k němu přibyl program Tanečky, vzniklý na základě velikého zájmu
účastnic o nacvičování romských tanců, který probíhal také 1x týdně
se stejnou časovou dotací. Tanečnice měly i několik drobných
příležitos své pilně nacvičené tance předvést před publikem v
rámci větších akcí pro rodiče či veřejnost.
Od září 2019 je staronově součás Otevřených klubů také Klubík Mája,
který byl v první polovině roku ještě realizován v rámci projektu OPVVV.
Je určen dětem od 3 do 5 let a probíhal 3x týdně. S dětmi probíhají
ak vity podporující a rozvíjející jejich znalos a dovednos , motoriku,
prosociální chování, a připravují je tak na vstup do mateřské školy.
Do činnos Otevřených klubů patří také Podpůrná práce s komunitou,
v níž se dařilo doprovázet rodiny našich účastníků ve výchovných
a životních situacích a také poskytovat potravinovou pomoc díky
dlouhodobé spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského kraje z.s.
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OTEVŘENÉ KLUBY - Pedagogické programy

V průběhu roku jsme pro naše účastníky uspořádali několik akcí či tema ckých programů, které se opravdu
vydařily. Za připomenu jistě stojí Hory s Oratoří, Vlci na horách (klien NZDM), oslava Mezinárodního dne
Romů, výlet do Zoo s Oratoří, návštěva divadla s Oratoří, zábavná Lasergame s klubem Pod Střechou, letní
návštěva kina CineStar, fotbalový turnaj na KC, den Otevřených klubů, Den seniorů (spolupráce s klubem
seniorů), přespávání na Oratoři a klubu Pod Střechou a také nově vzniklý Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha.

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 kvality jejich života.
V roce 2019 službu využívalo celkem 117 klientů, což
je opro předešlému roku téměř dvojnásobné
navýšení. Celkem s uživateli proběhlo 18 547
intervencí. Nejčastějšími tématy jednotlivých výkonů
byla škola, užívání a závislost na návykových látkách a
chování. NZDM V Kostce sestává z programů Wolf
klub, klub Pod Střechou (realizovaný na sídliš
Vltava), Konzultační hodiny 6 – 13 let a 12 – 26 let.
Novinkou tohoto roku je navýšení hodin poskytování
služby na sídliš Vltava. Hodiny byly využity pro
přípravy klientů do školy a pro nově připojené
Konzultační hodiny. V polovině roku 2019 se
na základě zjištěných potřeb klientů upravovala
věková skupina jednotlivých programů. Ve Wolf klubu
i klubu Pod Střechou se tak nově mohou stát klienty
12 le zájemci o službu. Na Wolf klubu se v druhé
polovině výrazně zvýšila průměrná návštěvnost,
obdobně tomu bylo i na klubu Pod Střechou.
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Průměrná návštěvnost

0

0

OTEVŘENÉ KLUBY - Sociální služba

Pobytové akce sekce Zájmové kroužky:
Lyžařský pobyt na Kvildě (únor)
Výlet do hor s Krtečkem (červenec)
Příměstské soustředění dřevomodelářů
(červenec)
Příměstský letní tábor pro nejmenší
(červenec)
Horolezecký tábor (srpen)

Vedoucí zájmových kroužků se v tomto roce věnovali
primárně dětem a mládeži od 4 do 18 let. Díky kroužkům
„Cvičení s Krtečkem“ a „Montík“ se stále daří oslovovat i velkou
část maminek s dětmi od 1 roku do 4 let. Náplň a úroveň kroužků
zajišťují pedagogičtí pracovníci a dobrovolníci, kteří mají
v daném oboru dostatečné teoretické znalosti i praktické
zkušenosti.
V roce 2019 jsme nabídli pestrou paletu 33 zájmových kroužků;
od září 36 kroužků, z nichž 6 nebylo otevřeno pro nízký počet
přihlášených účastníků. Novinkami září 2019 byly kroužky „Malý
reportér“ pro děti od 8 do 12 let a „Montík“ (kroužek s prvky
Montessori) pro maminky s dětmi ve věku 1 až 3 roky. Díky
novému zaměstnanci jsme mohli otevřít další dvě skupiny
horolezeckého kroužku.
Během roku proběhlo mnoho jednorázových či pobytových akcí,
např. „Lyžařský pobyt na Kvildě“ pro děti navštěvující zájmové
kroužky. O letních prázdninách se uskutečnil „pobytový
Krteček“; pro velký úspěch jsme opět zorganizovali příměstský
tábor pro děti předškolního věku i týdenní soustředění pro
účastníky Dřevomodelářských kroužků. Nechyběl ani další
Horolezecký tábor. Velký úspěch měly tradiční akce jako
Horolezecké závody a Vázání adventních věnců. Sedmým rokem
navštěvujeme s dětmi Domov pro seniory (pásmo písniček a
hraní).
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Na základě spokojenosti účastníků a jejich rodičů se nám podařilo
získat 332 účastníků (do června 2019), resp. 297 účastníků (od září
do prosince 2019).

Zájmové kroužky

Tradičního hodnocení letních táborů
se v říjnu zúčastnilo 50 dobrovolníků

V roce 2019 jsme měli tu čest spolupracovat se 140 dobrovolníky. Někteří jsou již nedílnou součás pracovních týmů,
jiní zavítali mezi nás poprvé (15 osob). V rámci praxí jsme proškolili 22 prak kantů, někteří studen k nám dochází
v rámci roku i opakovaně a stávají se z nich dobrovolníci.
Pro Teologickou fakultu i Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity pořádáme pravidelné i jednorázové exkurze v našem
Středisku. Máme možnost zapojit se i do výuky studentů, a seznámit je tak s činnostmi, které pro dě , mládež i širokou veřejnost
realizujeme. Spolupracujeme také s dalšími fakultami Jihočeské univerzity i některými dalšími středními či specializovanými
školami z celého Jihočeského kraje. Nově jsme začali spolupracovat se SZŠ a VOŽ České Budějovice. V rámci naší spolupráce s Ak on
Sühnezeichen Friedensdienste (Akce smíření a mírové
služby, ASF) u nás prokračoval dobrovolnický program
pro mladé dobrovolníky z Německa. Pokračuje
spolupráce s Klubem Ak v, z. s., jehož někteří členové
k nám chodí dobrovolně doučovat dě z 1. a 2. stupně
ZŠ.
Kromě samotné pravidelné činnos ve Středisku
se dobrovolníci v roce 2018 zúčastnili těchto akcí:
Akce DPMČB Zelená nás baví (březen)
Mezinárodní den Romů (duben)
Mezinárodní den dě (květen)
Závěrečné setkání dobrovolníků (červen)
Město lidem, lidé městu (srpen-září)
Úvodní školení dobrovolníků (říjen)
Adventní trhy (prosinec)
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Dobrovolníci a prak kan

V roce 2019 prošlo programy v sekci
Chaloupky 486 účastníků.

Základní údaje

V roce 2019 proběhlo o letních prázdninách 9
pobytových a 5 příměstských táborů. Z toho bylo
8 smíšených, 3 čistě dívčí a 3 čistě chlapecké.
Celkem našich letních táborů využilo 294 dětí od
4 až do 18 let. Novinky letní sezóny 2019 se
odehrály na poli příměstských táborů. Nově jsme
nabídli plně využitý Horse camp ve spolupráci s
malou rodinnou koňskou farmou v dojezdu MHD,
Endorfin camp pro starší děti se zaměřením na
netradiční sporty a u oblíbeného Adventure
campu jsme mohli nabídnout na výběr ze dvou
termínů. Mezi pobytovými Chaloupkami byla
novinkou tzv. druhá nejstarší Smíšenka
pro účastníky 15 - 18 let.
Kromě letních prázdnin jsme nabídli pobytové nebo příměstské akce také
o jarních a podzimních prázdninách.V zimě jsme zorganizovali tradiční
lyžařský pobyt na Kvildě pro 30 účastníků.Pro naše dobrovolníky, kteří v létě
odvádějí práci na Chaloupkách, jsmev průběhu roku uspořádali vzdělávací
víkend na Štěkni a „pochaloupkové” setkání (tzv. Makrely) - určené ke sdílení
zkušeností - fotografiemi, videia vyprávěním a k poděkování za uplynulou
sezónu slovy, pohoštěními společnou mší. V roce 2019 vznikla také myšlenka
uspořádat našim dobrovolníkům cca 4x do roka prostor pro společné
neformální setkání vždy s nějakým tématem.
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Chaloupky - tábory a akce

Ve čtvrtek 30.5. se na sídliš Máj uskutečnil Pohádkový dětský
den, který připravilo Salesiánské středisko mládeže ve spolupráci
s Farnos sv. Vojtěcha, Salesiány spolupracovníky, Mateřským
centrem Máj a Klubem Seniorů. Slunečné odpoledne si užilo na
Máji přes 190 dě . Akci podpořil Jihočeský kraj.

28. Salesiánský ples
V sobotu 16.2. se v KD Vltava konal 28. Salesiánský ples. Ústředním tématem letošního plesu bylo Salesiáni bez hranic. Na pódiu
se představovali salesiáni z Českých Budějovic či salesián Libor Všetula z Brna, který ples moderoval. Prostřednictvím
videopozdravů mohli návštěvníci poznat salesiánské misionáře působící v Bulharsku a v Mongolsku. Záš tu nad plesem převzal
Pavel Fischer, který se z postu chaloupkového vedoucího dostal až do senátorského křesla. Zkrátka, salesiánská práce nezná hranic.
Letošní ples opět potvrdil, že jedná o nezbytné místo pro setkání všech, jenž se podílí na českobudějovickém salesiánském díle –
pracovníků, dobrovolníků, dárců i sponzorů. Díky všem přítomným se ples nesl ve správné salesiánském atmosféře.
Mezinárodní den Romů
Salesiánské středisko mládeže i letos pořádalo akci věnovanou oslavě mezinárodního dne Romů. Ve spolupráci s Městskou charitou
České Budějovice připravili v sobotu 6.4. na zahradě salesiásnkého Čtyráku pro všechny návštěvníky krásný program. Slunečné
odpoledne si přišlo na Čtyrák užít přes 150 návštěvníků.
Pouť animátorů do Turína
Dne 1. dubna 1934 byl svatořečen Don Bosko. Dne 1. dubna 2019, 85 let poté, se z poutě po stopách tohoto světce vrá la i skupina
animátorů z našeho střediska. Spolu s mladými ze střediska ve Zlíně, Brně Žabovřeskách a v Praze Kobylisích jsme i my budějovič
měli příležitost vidět, projít, zažít a promodlit místa, kde se Don Bosko narodil a vyrůstal.
Beneﬁční koncert Prague Cello Quartet.
V úterý 1. října se kostel sv. Vojtěcha rozezněl melodiemi, které se běžně v kostele nehrají. Čtyři violoncellisté představili své
hudební umění v rámci beneﬁčního koncertu pro naše Salesiánské středisko mládeže a zážitek to byl nezapomenutelný. Kostel
sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech byl zcela vyprodán, na akci přišlo 325 posluchačů. Mezi nimi si kvartet přišly poslechnout i
významné osobnos Českých Budějovic – např. Viktor Vojtko, náměstek primátora pro cestovní ruch, školství a sociální oblast,
nebo Petr Holický, náměstek primátora pro inves ční výstavbu. Výnos koncertu nakonec činil krásných 36 500Kč, peníze poputují na
konto veřejné sbírky, kterou Salesiánské středisko vyhlásilo za účelem renovace horolezecké stěny.
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Akce nejen pro veřejnost

Hlavními zdroji k ﬁnancování ak vit Salesiánského střediska
mládeže jsou dotace, granty a nadační příspěvky.
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Podporují nás

Začátkem školního roku 2018/2019 byla vypsána nová veřejná sbírka za účelem opravení staré horolezecké stěny na Čtyráku
a pořízení nové na Komunitním centru Máj.
Veřejná sbírka byla schválena Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích dne 2. 8. 2018 (č.j. KUJCK 100968/2018/OLVV) podel
par.4 odst.1 zákona č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.

V rámci nově vypsané veřejné sbírky se v říjnu
2019 konal benefiční koncert hudebního
tělesa Prague Cello Quartet. Výtěžek
z koncertu činil 36.500 Kč. Kromě darů putoval
do veřejné sbírky také výtěžek z kasičky
umístěné v Rehabilitačním středisku Borovany
(1 352 Kč) a z benefičního jarmarku konaného
v prosinci ve Čtyřech Dvorech (2 854 Kč).
Na začátku prosince jsme byli přítomni
v jednom z mnoha stánků na adventních trzích
na náměstí Přemysla Otakara II., kde jsme
prodávali keramiku, dřevěné výrobky, hračky a
jiné produkty nejen našich dětí, ale i
zaměstnanců a dobrovolníků.
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Veřejná sbírka

Bc. Ondřej Trojek
- ředitel střediska
Květa Herrmannová, DiS.
- ekonomka, zástupkyně ředitele
Mgr. Petr Kuba
- projektový manažer, graﬁk, PR (od září 2019)
Mgr. Mar na Hadravová Dobosiová
- PR (do srpna 2019), PVČ (do června 2019)
Ing. Ilona Paulátová
- fundraising, manažerka BOS (do června 2019)
- koordinátor dobrovolníků (od srpna 2019)
Mgr. Radka Rybáková
- koordinátorka BOS (do června 2019)
- PVČ, metodik (do června 2019)
Mgr. Eliška Pitálková
- koordinátorka dobrovolníků (do srpna 2019)
Mgr. Daniela Štádlerová
- koordinátorka Otevřených klubů, PvČ
Kamila Urbanová
- koordinátorka zájmových kroužků, PvČ
Mgr. Petra Šustková
- koordinátorka Chaloupek
Bc. Kateřina Burianová
- sociální pracovnice

Mgr. Vít Dlapka
- PVČ, salesián Dona Boska
Veronika Fuksová
- PvČ
Mgr. Markéta Chrášťanská
- odborný pracovník pro podporu
individuálního rozvoje dě
Dagmar Kolářová Haderková
-PvČ
Mgr. Pavel Kuchař, PhD.
- PVČ, salesián Dona Boska
Ján Lukáč
- manažer zážitkového vzdělání BOS
Bc. Adéla Navrá lová
- PVČ (do června 2019)
Mgr. Veronika Rozsypalová
- sociální pracovnice
Nikola Šrainerová
- pracovnice v sociálních službách (do
srpna 2019)
Bc. Jana Veltrubská
- sociální pracovnice (do února 2019)
Štěpán Vondrášek
- PvČ
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*PvČ - pedagog volného času

Bc. Jana Svitáková
- sociální pracovnice (od dubna 2019)
Mgr. Marie Šindelářová
- pracovník v soc. službách (od září 2019)
Mgr. Marcela Veberová
- PVČ (od září 2019)
Mar n Koubek
- PVČ, údržbář
Jaroslav Babický
- vedoucí technické oblas
Milena Dolejší
- domovnice SVŠ Kvilda
Václav Študlar
- technický pracovník
Marta Červená
- recepce
Miriam Horáková
- administra vní pracovnice (do srpna 2019)
- PVČ (od září 2019)
Marika Kasperová
- uklízečka
Jitka Fenclová
- uklízečka

Zaměstnanci
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Hospodaření střediska
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