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Vážení čtenáři,

je mojí milou povinností a radostí, že před vámi mohu spolu se svými 
spolupracovníky poodkrýt pokličku hrnce, ve kterém jsme vařili a míchali 
střediskové dění v roce 2013. Každý z  vás si může vzít lžičku a při četbě 
následujících řádků může ochutnávat spolu se mnou.

Ve srovnání s  předchozími roky nedošlo k  žádným zásadním změnám 
v  nabídce našich programů. Jenom na osvěžení paměti uvádím, že klienti 
a návštěvníci Salesiánského střediska mohli navštěvovat zájmové kroužky, 
volnočasový klub Balón, nízkoprahový klub Vzducholoď a Centrum 
pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha. Své místo pod sluncem 
si už pevně vydobyl také program Vstup do světa práce. Celoroční resumé 
každého programu je součástí této výroční zprávy.

Z mého pohledu se nemohu nezastavit u tří momentů bilancovaného roku:
1. Stavební úpravy podesty – za význačné � nanční podpory Nadace VINCI 
jsme zrekonstruovali prostory v 1. patře, čímž se zlepšilo zázemí pro klubovou 
a zájmovou činnost. V návaznosti na tyto stavební úpravy vznikla v přízemí 
vedle vstupní haly místnost pro rodiče a šatna pro děti.
2. Hodnocení kvality poskytované služby – na podzim proběhlo hodnocení 
kvality poskytované služby nízkoprahového klubu Vzducholoď s hodnocením 
„velmi dobře“ a následně byl klub přijat do České asociace streetwork.
3. Personální změny – souběžně se začátkem školního roku ukončily 
svůj pracovní poměr vedoucí klubu Balón Jana Sadílková a koordinátorka 
projektu Vstup do světa práce Mgr. Ludmila Kučerová. Oběma děkuji za jejich 
odvedenou práci a jejich nástupcům přeji, aby správným směrem rozvíjeli 
oba programy.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem svým spolupracovníkům 
a  dobrovolníkům za jejich nasazení ve prospěch dětí, mladých a rodin, 
se kterými jsme v  roce 2013 pracovali. Moje poděkování také patří našim 
příznivcům, donátorům a sponzorům, díky nimž jsme v minulém roce mohli 
uvařit docela chutný guláš. :-)

Mgr. Antonín Nevola
ředitel
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Základní informace o organizaci

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň bylo založeno 
v roce 1991 jako středisko volného času dětí a mládeže. Jeho posláním je 
přispívat k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, zvláště těch, které 
jsou z  výchovných, sociálních a � nančních důvodů znevýhodněny. 
Přitom v  mimoškolních pedagogických, sociálních a terapeutických 
aktivitách pracovníci střediska uplatňují výchovný systém Jana Boska. Ve své 
práci vychází z následujících hodnot:

• laskavost a dobrota – za základní prvek jednání s mladými 
lidmi se považuje laskavý přístup, 

• víra v dobré jádro v každém mladém člověku – snaha objevit 
v každém mladém člověku to dobré, co lze rozvíjet, 

• integrální péče o mladého člověka – zájem o mladého člověka 
ve všech rovinách jeho zrání (fyzické, psychické, sociální 
i spirituální),

• život a víra – výchova k odpovědné svobodě,
• radost, slavení, hra a srdečnost – vytváření a podpora přitažlivé 

atmosféry,
• osobní vztah – každý návštěvník je přijímán jako osoba 

se svými individuálními potřebami,
• trpělivost – dospívání člověka vyžaduje dlouhodobé 

doprovázení,
• vstřícná atmosféra - dát zažít mladým lidem ovzduší přijetí 

i s jejich nedostatky.
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Jan Bosko (1815 – 1888) byl italský kněz, který se věnoval v době nastupující 
průmyslové revoluce v italském Turíně chlapcům na okraji společnosti a staral 
se o jejich celostní rozvoj. Založil tzv. oratoř, místo pro setkávání mladých lidí, 
jako prostředí kde uskutečňoval svou výchovu. Jako výchovný styl používal 
tzv. preventivní systém, který se opírá o rozum, křesťanské hodnoty 
a laskavost; systém nepoužívá donucovacích prostředků, nýbrž se dovolává 
rozumových schopností, srdce a touhy po dobru, kterou má každý člověk 
hluboko v sobě. 

Jan Bosko stál u zrodu řeholní společnosti salesiánů. Ta v  současné době 
působí na všech pěti kontinentech a má kolem 15 500 salesiánů ve 133 zemích 
světa. V České republice je salesiánů 146 a podobných salesiánských středisek 
volného času u nás najdete 10.

Své poslání v roce 2013 realizovalo Salesiánské středisko mládeže – dům 
dětí a mládeže Plzeň ve svých pěti programech, kterými jsou volnočasový 
klub pro děti Balón, nízkoprahový klub pro mladé Vzducholoď, program Vstup 
do světa práce, kroužky zájmové činnosti a Centrum pomoci dětem, mládeži 
a rodině Střecha.

Naše středisko má z rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje pověření 
k sociálně-právní ochraně dětí.
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Kroužky, které nabízí naše středisko, jsou určené dětem a mladým ve věku 
od 1 do 26 let, a to především těm, kteří se neuplatní v kroužcích výběrových 
(např. sportovní oddíly apod.).
Cílem zájmové činnosti je smysluplné využití volného času dětí, rozvoj jejich 
dovedností a vědomostí a vytváření kamarádských vztahů.dovedností a vědomostí a vytváření kamarádských vztahů.

Od ledna do června 
2013 se do 55 útvarů 
zapsalo 326 dětí. 
Od září do prosince 
2013 se do 57 útvarů 
zapsalo 345 dětí.
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V roce 2013 probíhaly tyto kroužky:

tvořivé: Barevné sluníčko, keramika, modeláři, 
výtvarné kroužky

sportovní: aerobic pro děti, � orbal, 
horolezení, jóga, rybáři, stolní tenis, 
virtuální sportování s XBoxem, taneční 
a pohybové kroužky

jazykové: angličtina, němčina, španělština

hudební: � étna, kytara, scholička, Veselá 
tamburínka

jiné: klub maminek Brouček, dramatický 
kroužek, � latelistický kroužek, Heuréka:), 
Makovice, PC kroužky, setkávání mladých 
dobrovolníků, šachy, základy křesťanství

Děti z  kroužků reprezentovaly naše středisko na mnoha soutěžích 
a kulturních akcích. Návštěvníci z horolezeckých kroužků nás velmi úspěšně 
reprezentovali v sérii lezeckých závodů. Také kroužek � latelistů v  tomto 
roce získal řadu ocenění; např. na Česko-německé výstavě poštovních 
známek Ostropa 2013 získali mladí � latelisté 2 stříbrné medaile, na 
Filatelistické olympiádě Brno 2013 jedno první, jedno druhé a tři třetí místa 
v  jednotlivých kategoriích a  na Slovensko-České výstavě NITRAFILA 2013 
stříbrnou medaili. Celkově se v soutěži klubů mladých � latelistů ve školním 
roce 2012/13 umístili na 1.  místě v ČR.

Tým vedoucích kroužků:

koordinátor programu: 
Bc. Lenka Stulíková
pedagog volného času: 
Ivana Mekhedová, DiS.
10 vedoucích z řad zaměstnanců
38 dobrovolníků

Supervizi programu poskytuje: 
MUDr. Stanislav Kudrle 5



V roce 2013 
klub pravidelně 
navštěvovalo zhruba 
100 dětí, průměrně 
25 dětí za den.
100 dětí, průměrně 
25 dětí za den.

Základem strukturované nabídky klubu je celoroční 
bodovací soutěž, v  rámci které probíhají pravidelné 
aktivity jako je výuka práce s  počítačem, kreativní 
tvoření, organizované sportovní aktivity, stolní 
hry či  vaření. Kromě těchto aktivit, které pomáhají 
dětem pochopit pravidelnost, probíhá v  klubu řada 
sportovních turnajů, využívají se interaktivní hry XBox, 
zpívá se karaoke, konají se taneční soutěže či  interní 
a externí workshopy (divadelní, žonglérský, návštěva 

zajímavých hostů apod.). Kromě pravidelného 
provozu se také pořádají tematické akce s přespáním 
určené pro chlapce, dívky či otevřené všem.

Otevírací doba během školního roku:
pondělí, středa, čtvrtek 14:30 – 17:30
Během jarních a letních prázdnin pořádá klub 
Balón příměstské tábory.

Balón je otevřený klub pro děti ve věku od 8 do 15 let. Jeho nabídky využívají 
zejména děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterým schází 
nabídka kvalitního trávení volného času. Cílem klubu je přispívat k celostnímu 
rozvoji dětí, učení navazování vztahů jak s vrstevníky tak s dospělými či rozvoj 
dovedností skrze aktivity, které klub nabízí.
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Tým pracovníků klubu:

vedoucí programu:
Jana Sadílková (do 31. 8. 2013) 
Mgr. Martin Bohata (od 1. 9. 2013)

pedagogičtí pracovníci:
Ing. Jan Fojtů (od 1. 12. 2013) 
Bc. Jakub Havlíček
Bc. Pavla Janouškovcová (od 1. 9. 2013)
Ivana Mekhedová, DiS.
3 pracovníci na dohodu o provedení 
práce 
3 dobrovolníci 
Supervizi programu poskytuje:
Mgr. Dana Šedivá

V  rámci provozu klubu se také 
pracuje se staršími návštěvníky, 
kteří jsou zapojováni do účasti na 
provozu klubu (pomoc při průběhu 
klubu, pomoc při  organizování 
akcí atd.), čímž jsou rozšiřovány 
jejich dovednosti a schopnosti 
předáváním zodpovědnosti a par-
ticipace na provozu klubu.
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Nízkoprahový klub Vzducholoď poskytuje sociální služby určené mladým 
lidem ve věku od 15 do 26 let. Jeho posláním je prostřednictvím kontaktní 
práce, poradenství, výchovně-vzdělávacích aktivit a preventivních programů 
pomáhat mladým při řešení situací, které vyplývají z dospívání.

V roce 2013 se v klubu 
Vzducholoď uskutečnilo 
83 prvokontaktů. 
Ve 148 otevíracích dnech přišlo 
1503 návštěvníků, tj. průměrně 
10 mladých za klub. Proběhlo 
1069 kontaktů a 181 intervencí. 
V rámci klubu proběhlo 
18 různých akcí (např.: workshopy, 
turnaje, vaření) a jedna akce 
mimo klub. 

Cílem klubu je:

• mladý člověk, který je schopen 
orientace v sociálních rolích, 
dokáže navazovat nové kontakty 
a vytvářet zodpovědné vztahy,

• mladý člověk, který dokáže 
pracovat na svém rozvoji, 
především umí zacházet se 
svými emocemi, zná svoje silné 
a slabé stránky a je schopen řešit 
kon� ikty, 

• mladý člověk, který je 
zodpovědný za své zdraví,

• mladý člověk, který dokáže 
převzít zodpovědnost za 
rozhodnutí ve svém životě, 

• mladý člověk, který pracuje na 
tom, aby se uplatnil na trhu 
práce.
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Tým pracovníků klubu je tvořen 
zaměstnanci a dobrovolníky 
střediska:

vedoucí programu:
Mgr. Jiří Baláš
pedagogičtí a sociální pracovníci:
Renáta Demetrová, DiS. 
Bc. Jakub Havlíček
Mgr. Ludmila Kučerová (do 30. 9. 2013)
Bc. Petra Pelíšková (do 31. 3. 2013)
2 dobrovolníci 

Supervizi programu poskytuje: 
Bc. Petr Neumann

Otevírací doba během
školního roku: 
pondělí, úterý, středa 18:00 – 21:00
pátek 15:00 – 18:00
kontaktní místnost - čtvrtek 13:30 – 17:30
streetwork - středa 14:30 – 17:30
(Služba skončila k 31. 3. 2013.)

9

Základní nabídkou klubu jsou 
volnočasové aktivity, díky kterým 
můžeme s mladými prožívat jejich 
volný čas a být jim nablízku. Tyto 
aktivity se stávají prostředkem 
k získání důvěry mladých, kterým 
jsou dále nabízeny tyto sociální 
služby: kontaktní práce, práce 
se skupinou, informační servis, 
poradenství, duchovní poradenství, 
krizová intervence a pomoc v krizi, 
zprostředkování dalších sociálních 
služeb či doprovázení.

Během tohoto roku jsme se zaměřili 
na získání členství v České asociaci 
streetwork (ČAS). Proto jsme 
absolvovali dvoudenní rozvojový 
audit, třídenní metodické školení 
a přepracovávali jsme metodiky 
ke Standardům kvality sociálních 
služeb. Na začátku října 2013 
proběhlo jednodenní hodnocení 
kvality poskytované služby, 
ve kterém jsme obstáli velmi dobře. 
Po podání žádosti jsme získali 
členství v ČAS.    



Projekt Vstup do světa práce je zaměřený na děti a mladé ve věku od 7 do 26 let, 
kteří nemají dostatečnou podporu své rodiny při přípravě na budoucí povolání, 
při jeho výběru nebo při hledání zaměstnání. Často jde o rodiny s  nízkou 
sociální a ekonomickou stabilitou.

V roce 2013 se do projektu zapojilo 
29 dětí a mladých, kteří využili 
bezplatné nabídky doučování, 
4 klientům klubu Vzducholoď jsme 
pomohli se sepsáním životopisu, 
který využili při hledání práce. 
Tento rok se nepodařilo zajistit 
zaměstnavatele na letní placenou 
brigádu. Z toho důvodu nebyli 
mladí motivovaní ani k účasti 
na neplacených brigádách. Dva 
klienti získali stálý pracovní poměr, 
4 našli dlouhodobou brigádu, 3 byli 
zařazeni do evidence pracovní 
agentury, 5 mladých využilo 
nabídky právní pomoci. 

Naším cílem je pomoci těmto 
mladým ke studiu na vhodné 
střední škole nebo učebním oboru, 
k systematické přípravě na jejich 
budoucí povolání a k nalezení 
zaměstnání nebo aspoň „startovací“ 
brigády.
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Personální zajištění projektu:

koordinátor projektu:
Mgr. Ludmila Kučerová (do 30. 9. 2013)

koordinátor pomoci při hledání práce:
Mgr. Jiří Baláš (od 1. 10. 2013)

koordinátor doučování:
Bc. Terezie Krůtová (od 1. 10. 2013)

právní poradenství:
Mgr. Eva Benešová
doučující:
celkem 20 (z toho 3 z řad zaměstnanců 
v hlavním pracovním poměru, 
12 zaměstnanců pracujících na základě 
dohody o provedení práce 
a 5 dobrovolníků)

Projekt Vstup do světa práce nabízí bezplatné doučování, pomoc při výběru 
vhodného učebního (studijního) oboru, pomoc při sepisování životopisu, při hledání 
práce nebo brigády, účast na workshopech na ekonomická a  zaměstnanecká 
témata, které pro naše klienty pořádá např. DIS Fryšták v  rámci projektu ONE – 
Osobnostní rozvoj znevýhodněných dětí a mladých lidí pro uplatnění na trhu práce, 
bezplatné právní poradenství a účast na letní placené brigádě (ta je podmíněna 
účastí na několika neplacených brigádách během školního roku, zlepšením 
prospěchu, pravidelnou docházkou do školy, zaměstnáním a u nezaměstnaných 
intenzivní snahou o získání práce nebo dlouhodobé brigády). 
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Centrum pomoci je tu především pro děti a mladé od 8 do 26 let, jejichž zdravý 
vývoj je ohrožený výchovnými problémy doma i ve škole, pro jejich rodiče 
a další výchovné činitele. 

V roce 2013 jsme pracovali 
s 76 klienty. Uskutečnilo 
se 598 individuálních konzultací, 
112 hodin osobní asistence, 
710 klientohodin skupinových 
aktivit, 183 telefonických, 
osobních či internetových 
kontaktů a 48 jednání ve 
prospěch klienta.

Hlavním cílem Centra pomoci je nabízet komplexní pomoc dětem a jejich 
rodinám potýkajícím se s vážnými výchovnými problémy, předcházet vzniku 
sociálně-patologických jevů a sociálního vyloučení, nabízet kvali� kovanou 
pomoc i klientům s  méně závažnými nebo přechodnými vývojovými 
a  výchovnými problémy, zajišťovat vzdělávání a doprovázení adoptivním 
rodičům a pěstounům dětí v náhradní rodinné péči a přispívat k profesionálnímu 
růstu výchovných a sociálních pracovníků a dobrovolníků.

Pomoc dětem a jejich rodinám probíhá obvykle v  těchto krocích: vytváření 
bezpečného prostředí pro práci s  rodinou, společné hledání podstaty 
problémů a dostupných zdrojů jejich řešení, plánování výchovných 

a  terapeutických cílů, začlenění rodiny 
a  dítěte do poradenských a výchovných 
programů, pravidelné společné hod-
nocení průběhu řešení problému. 
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nocení průběhu řešení problému. 

Pracovníci Centra pomoci:

vedoucí programu:
Vladimír Gaier
pedagog:
MgA. Klára Gaierová
sociální pracovnice, koordinátor NRP:
Bc. Eva Turková
sociální pracovník a terapeut:
Mgr. Anna Frýdlová
3 asistenti z řad zaměstnanců, 1 asistent 
dobrovolník

Supervizi programu poskytuje:
 PhDr. Jan Šikl, Ph.D. 13

Na základě dlouholetých zkušeností z realizace příprav žadatelů 
o  náhradní rodinnou péči a práce s  rodinami, dětmi a mládeží 
v  obtížných  životních situacích, jsme v  roce 2013 získali pověření 
k  uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče a k  poskytování 
odborného poradenství a pomoci pěstounům.



V roce 2013 jsme uskutečnili 44 příležitostných akcí s 1103 účastníky. Mezi 
dětmi patří k nejoblíbenějším akcím sportovní turnaje a závody. V soutěžích 
naše středisko reprezentovali horolezci, � latelisté i děti z  klubu Balón. 
Nechyběl ani tradiční � orbalový turnaj. S nabídkou střediska se plzeňské děti 
mohly seznámit na Bambiriádě, kde jsme pro ně na našem stánku připravili 
řadu zábavných her. V rámci Salesiánských dnů proběhl volejbalový turnaj, 
karneval pro děti na téma „Máme rádi zvířata“ a 21.  Salesiánský ples. Jako 
každý rok jsme se i v roce 2013 zapojili do Tříkrálové sbírky. Při pořádání akcí 
jsme mysleli i na naše dobrovolníky, dárce, sponzory a přátele střediska, které 
jsme pozvali na setkání přátel a  dobrodinců střediska a také na prohlídku 
plzeňské katedrály s Ing. arch. Janem Soukupem. 

Celkem jsme v roce 
2013 uskutečnili 70 akcí 
s 1372 účastníky.

Akce střediska
Příležitostné jednodenní 
i vícedenní akce bez přespání 
(sportovní turnaje, soutěže, výlety, 
akce pro dobrovolníky, přátele 
a dárce střediska, pracovní stáže…)

(sportovní turnaje, soutěže, výlety, 

a dárce střediska, pracovní stáže…)
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Don Bosko v Plzni
Výjimečnou událostí roku 2013 byla návštěva Dona Boska u salesiánů. 
Přesněji jsme se 1. února 2013 v kostele sv. Martina a Prokopa, který spravují 
salesiáni, těšili z hodinové přítomnosti 275 kg těžkého bronzového sousoší 
Dona Boska s dětmi. Toto sousoší, které putuje k salesiánům po celém světě, 
v sobě nese ostatky (vřetení kost) Dona Boska, italského kněze, vychovatele a 
zakladatele kongregace Salesiánů Dona Boska.

Prázdninové a víkendové akce s přespáním
Prázdniny a víkendy znamenají pro děti dobu odpočinku. Pro nás jsou 
příležitostí nabídnout jim nové podněty v  jiném prostředí, prohloubení 
vztahů s  kamarády, případně navázání vztahů nových. V roce 2013 jsme 
za pomoci 40 dobrovolníků uskutečnili 26 pobytových akcí pro 269  dětí 
a mladých. Tyto akce zahrnují především příměstské a letní pobytové tábory. 
Velký zájem o víkendové akce na středisku mají také děti z otevřeného klubu 
Balón, pro které pořádáme tématické přespávací akce.

Prázdninové a víkendové akce s přespáním
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Zaměstnanci

V  předchozím textu jsme vás již seznámili s  pedagogickými a sociálními 
pracovníky našich programů. Ti pro svou práci s dětmi, mladými a rodinami 
potřebují dobré zázemí. Seznamte se s těmi, kteří mají na starost zajišťování 
� nančních prostředků z  různých zdrojů, hospodaření s  těmito prostředky, 
zajišťování propagace a vztahů s  veřejností, administrativních činností, 
zajišťování provozu budov, dopravních prostředků, vybavení a zařízení, včetně 
revizí, kontrol, oprav, úklidu, nákupu, péče o zaměstnance a  dobrovolníky 
(školení, stravování atd.):

ředitel – Mgr. Antonín Nevola
fundraiser a manažer PR – Karel Ženíšek
fundraiser – Bc. Petra Pelíšková
zástupce ředitele pro provoz – Václav Štaif
mzdová účetní, ekonom – Petra Kondrová
administrativní pracovnice a pokladní – Bc. Terezie Krůtová
recepční - Jiřina Šašková, Johana Beránková
uklízečka a recepční – Jana Mikotová
údržbář – Zdeněk Beránek

fundraiser – Bc. Petra Pelíšková
zástupce ředitele pro provoz – Václav Štaif
mzdová účetní, ekonom – Petra Kondrová
administrativní pracovnice a pokladní – Bc. Terezie Krůtováadministrativní pracovnice a pokladní – Bc. Terezie Krůtováadministrativní pracovnice a pokladní
recepční - Jiřina Šašková, Johana Beránkovárecepční - Jiřina Šašková, Johana Beránkovárecepční
uklízečka a recepční – Jana Mikotováuklízečka a recepční – Jana Mikotováuklízečka a recepční
údržbář – Zdeněk Beránek
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Dobrovolníci

V  roce 2013 působilo v  našem zařízení 81 dobrovolníků. Na plný 
dobrovolnický úvazek zde pracoval salesián Lubomír Laža, dva němečtí 
dobrovolníci v rámci projektu Evropské dobrovolné služby (EDS) a 1 stážistka 
z Německa v rámci projektu Erasmus. Dobrovolníci  EDS  Annamaria Wild 
(1. 1. 2013 – 31. 8. 2013) a Michael Gottwald (1. 9. 2013 – 31. 12. 2013) 
i stážistka Franziska Frisch (9. 9. – 31. 12. 2013) se zapojili do přímé práce 
s dětmi, Michael pomáhal také při technických pracích. Do činnosti střediska 
se významně zapojil i salesián Mgr. Vojtěch Sivek, moderátor farnosti Plzeň 
-  Lobzy, který je koordinátorem kroužků Základy křesťanství a programu 
Prázdninové a víkendové akce.

Po celý rok pro dobrovolníky připravujeme tradiční formální setkání, a to na 
začátek školního roku, předvánoční setkání a slavnost na konci školního roku. 
Dále je zde příležitost účasti na neformálních akcích jako poděkování za jejich 
činnost (výlet, bowling, posezení pracovních týmů jednotlivých programů). 

Pomoc dobrovolníků byla oceněna Statutárním městem Plzeň cenou Anděl 
roku 2013. Touto cenou byli vyznamenáni Mgr. Marie Vechová (keramika), 
Ing. Veronika Růžičková (Veselá tamburínka), Mgr. Vojtěch Sivek (Prázdninové 
a víkendové akce), Lubomír Laža (klub Balón, technické práce), Jakub Schmied 
(horolezení), Mgr. Jindřich Kaňka (šachy).

V roce 2013 jsme při setkání přátel a dobrodinců střediska poprvé ocenili 
mnohaletou nezištnou pomoc našich dobrovolníků mimo přímou práci 
s dětmi. První poděkování „Zlaté ručičky 2013“ patří paní Márii Doubkové.

Všem našim dobrovolníkům za jejich práci děkujeme.
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Přehled hospodaření v roce 2013

MŠMT ČR
MPSV ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje
Statutární město Plzeň
Dům zahraniční spolupráce
Celková výše provozních dotací
Dary FO a PO
z toho:
• Dary FO a PO
• Fórum dárců
• Městská charita Plzeň
• Místní komunita Salesiánů Dona Boska
• Nadační fond Albert
• Nadační fond Veolia
• Nadace pro radost
• Nadace Terezy Maxové
• Nadace VINCI
• Náruč o. s. 
• Plzeňský Prazdroj
• Plzeňská teplárenská
Tržby z prodeje služeb 
Jiné ostatní výnosy 

Výnosy CELKEM

3521
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„…bylo mi potěšením zúčastnit se otevření rekon-
struované klubovny a doufám, že se Vaší práci v nových 
prostorách bude dařit.
Upřímně obdivuji a vážím si nadšení a nasazení všech, 
kdo se na práci střediska podílí!...“

Ing. Nikola Ho� mann
ředitel divize Rigips, člen představenstva
Saint-Gobain Construction Products
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Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie 
Prodané zboží

Služby celkem
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby

Osobní náklady celkem
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Ostatní náklady celkem 
Odpisy
Poskytnuté příspěvky

Náklady CELKEM

v tis. Kč

1341
883
411

47

1395
312
100
983

3845
1227

116
34
95

118
5

8 176

NÁKLADY

„EUROVIA CS, a.s. a Nadace VINCI spolupracovali i v minulých letech, proto mne 
kontaktoval pan Karel Ženíšek, s kterým jsem navštívil Salesiánské středisko mlá-
deže. Prostředí se mi velice líbilo, přišlo mi smysluplné je podpořit a podílet se na 
realizaci klubové herny pro děti a mládež.“

Ing . Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.
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„…prošel jsem poslední stránky Vašeho webu – klobouk 
dolů, kolik toho stíháte pro děti a mládež u Vás dělat! Přeji 
hodně sil, trpělivosti a přízně okolí pro Vaši vskutku záslužnou 
činnost, bohužel podle mne se poslední dobou  poněkud 

vytrácí „rodina“ (v širším slova smyslu) a autorita (v dobrém slova smyslu) - a Vy 
jste jedni z těch, kdo obojí pomáhají hledat i nahrazovat!“

JUDr. Karel Havel, advokát
AK Havel
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Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Ostatní náklady celkem 
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Poskytnuté příspěvky
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jste jedni z těch, kdo obojí pomáhají hledat i nahrazovat!“



Na úhradu provozních nákladů střediska přispěli 

Státní a veřejná správa:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Dům 
zahraniční spolupráce (zřízený MŠMT ČR), Ministerstvo práce a sociálních 
věcí České republiky
Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor 
sociálních věcí, Evropský sociální fond Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost
Statutární město Plzeň – Odbor bezpečnosti a prevence kriminality, Odbor 
sociálních služeb a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
ÚMO Plzeň 2, 3 a 4

Nadace a nadační fondy:
Fórum dárců, Nadace pro Radost, Nadace Terezy Maxové dětem, 
Nadace VINCI, Nadační fond Albert, Nadační fond Veolia

PRAZDROJ LIDEM
PRO LEPŠÍ ŽIVOT
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Finančním darem přispěli tito � remní dárci: Komunita Salesiánů Dona 
Boska v Plzni, Městská charita Plzeň v rámci Tříkrálové sbírky, Midaro, 
Náruč o. s., Plzeňská teplárenská, Plzeňský Prazdroj

Smlouvu o propagaci s námi uzavřeli: EUROVIA CS a.s., Kooperativa 
pojišťovna, Singing Rock

Věcným darem středisko podpořili: AIX, AkzoNobel, AN reklamní 
předměty, grafika, Bost interier, ČSOB, Divadlo ALFA, Elis – Plast, Forbo 
Flooring Systems, Gardinia, Hobby Kohout, Hudy sport, Květiny Milt, 
Měšťanská beseda, Panasonic AVC Networks Czech, PPG Deco Czech, Radek 
Čepička, Saint Gobain divize Rigips, s.o.s. print, Stavebniny Škopek, Torrimex, 
Trolli Bohemia

Salesiánský ples věcným darem podpořili:
Agrument, Bio stezka, Benu lékárna, Byt spektrum, Bytové studio Jílek, 
Čokoláda oříšky Ivana Fryčová, DJKT, Diakonie ČCE Denní stacionář Človíček, 
Diecézní charita Plzeň Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa, Exodus, Elektro 
– Oulík, Filas – prodejna pro sběratele, Freshkoš, Galanterie, opravna oděvů 
Simona Toušková, HerBio, Hobby Kohout, Jizba – Látky, Kadeřnictví Lucie 
Hicklová, Karmelitánské nakladatelství, Kavárna a čajovna Kačaba, Koinonia 
Jan Křtitel, Kooperativa pojišťovna, Koření od Antonína, Kovář – nářadí, 
Kremal – prodej a servis elektrických přístrojů, Květiny Milt, Liman sport, 
Mintech – kancelářská technika, Mobe, MŠ form, Muzeum strašidel, 
Nakladatelství Nava, Nakladatelství Portál, Nej…Motochema Hubač, Nova 
prodejna čaje a kávy, Obuv U Čápa, Pálenice Nýřany, Pepsico, Pizzeria La 
Piazzetta, Razítka Král, Rehabilitace Těhulka, Rybárna oceán Jiří Špilar, 
Řeznictví Lávička, Řeznictví Pirník, Solná jeskyně KuSka, Stavebniny Škopek, 
Šapitó – originální české hračky, TechDraw, Temporalia Bona, Truhlářství 
Jan Tropp, ÚMO Plzeň 4, Vapro – prodej vín, Vinotéka Marek Švehla, Vlasový 
ráj, Zahradnictví Grubr, Zakázkové truhlářství Fiala, Západočeské konzumní 
družstvo, Zelárna Lobkowicz, ZOO Plzeň

Individuální dárci:
Naši činnost v roce 2013 podpořili darem 5 000,- Kč a více: 
MUDr. Hedvika Balounová, Ing. Roman Češka, manželé Hlavničkovi, 
PhDr. Helena Koenigsmarková, Ing. Petr Kryl, Petr Purkart, RNDr. Aleš Řehula

Všem dárcům děkujeme.



Salesiánské středisko mládeže – 
dům dětí a mládeže Plzeň 

školská právnická osoba

Adresa: Revoluční 98, 312 00 Plzeň
Tel: 377 266 953,  fax: 377 450 503

e-mail: sdbplzen@sdbplzen.cz
č.ú.: 1043007282/5500

IČO: 00519740
www.sdbplzen.cz

Lobzy, 
Pod vrchem
Lobzy, 

U Astry

U Astry


