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Slovo ředitele střediska
Vážení přátelé,

uplynulý rok 2016 se nesl na našem středisku stále ve smutné, ale zároveň i veselé 
vzpomínce na bývalého ředitele střediska a salesiána Antonína Nevolu, který nás před 
více než rokem navždy opustil. Celý rok s sebou ale přinesl několik pro nás významných 
změn, ze kterých bych rád na tomto místě vyzdvihl především dvě. 

Důležitou změnou vycházející mj. ze strategického plánu z  roku 2015 byl přesun 
ambulantního místa poskytování nízkoprahového klubu Vzducholoď pro mládež ve 
věku od 13 do 22 let do lokality Plzeň-Petrohrad, odkud k nám celá spousta klientů klubu 
musela dojíždět. Tento poměrně významný krok byl předem rozplánován, rozpracován 
a i přes změny na našem středisku dané především ztrátou bývalého ředitele a garanta 
tohoto procesu se podařilo tento počin zdárně dokončit. Pracovníci s klienty tak mají 
nyní pro svoji práci nové prostory adekvátní svým potřebám – počet klientů také po 
přesunu narostl více než dvojnásobně, což potvrzuje potřebnost služby v této lokalitě. 
Společně s tím zahájili kolegové z přímé práce také terénní formu poskytování služby, 
kdy vychází do ulic přímo do přirozeného prostředí klientů.

V polovině roku poté došlo ke změně v místní komunitě salesiánů, která byla rozšířena 
o nového ředitele komunity Mgr. Marka Sklenáře (shodou okolností bývalého ředitele 
střediska v letech 2002 až 2007) a Pavla Lepaříka působícího řadu let v Římě. Samotným 
příchodem ředitele komunity započala nová spolupráce s laickým ředitelem střediska, 
tedy model, který začíná být v  rámci salesiánské provincie stále více monitorován 
a refl ektován. Zapojování laiků do řídících pozic na střediscích se začíná objevovat na 
více místech v republice a společně s tím se otevírají nové otázky práce se salesiánským 
rozměrem, otázky nového nastavení kompetencí a rolí, uchopení nových přístupů 
k  vedení jednotlivých organizací apod. Jsme rádi, že i refl exí naší práce přispíváme 
k tomuto dynamickému procesu.

Na tomto místě bych zároveň rád srdečně poděkoval všem zaměstnancům střediska, 
kteří často pracují nad rámec svých povinností, všem externistům střediska, kteří 
nám pomáhají naplňovat bohatou nabídku našich aktivit a pozitivní výchovu mládeže 
a všem dárcům, podporovatelům a přátelům salesiánského díla v Plzni, díky kterým 
můžeme nadále udržovat dveře našeho střediska otevřené těm, kteří to nejvíc potřebují 
– a pochopitelně i těm, kteří u nás rádi tráví svůj čas.

Martin Bohata
ředitel střediska



Základní informace o organizaci 
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň je školskou právnickou 
osobou vedenou v  rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Jeho základním statutem je dům dětí a mládeže, ale je zároveň 
poskytovatelem sociálních služeb vedeným v registru Ministerstva práce a sociálních 
věcí. Kromě toho má středisko z rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje pověření 
k sociálně-právní ochraně dětí, v rámci kterého mj. doprovází pěstounské rodiny. 

Zřizovatelem střediska je Salesiánská provincie Praha, církevní právnická osoba 
a středisko tedy patří do republikové sítě podobných zařízení a celosvětové sítě 
salesiánských center zřizovaných katolickým řeholním společenstvím salesiánů 
obracejícím svůj pohled především na děti a mládež. Středisko působí jako jedno 
společné dílo s místní farností Plzeň-Lobzy, která je spravována právě salesiány a náleží 
k ní kostely sv. Martina a Prokopa a nejstarší plzeňský kostel sv. Jiří na Doubravce.

Středisko přispívá k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, především 
těch, kteří jsou z výchovných, sociálních a ekonomických důvodů zne-
výhodněni. Přitom uplatňuje v mimoškolních pedagogických, sociálních 
a terapeutických přístupech výchovný systém Jana Boska.

Středisko mládeže nabízí následující služby v rámci svých 
programů a projektů:

Otevřený klub Balón

Zájmové kroužky

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vzducholoď

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Doprovázení pěstounských rodin

Vstup do světa práce
Bezplatné doučování
Bezplatné právní poradenství

Akce a tábory

Výchovný systém Jana Boska 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 

Jan Bosko (1815 až 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 139 a podobných salesiánských středisek volného času u nás 
najdete 10.



Klub Balón
Balón je otevřený klub pro neorganizované děti ve věku od 8 do 15 let. Navštěvují ho 
zejména děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterým chceme 
nabídnout možnost kvalitního trávení volného času. 

Cílem klubu je 

přispívat k celostnímu rozvoji dětí, učení navazování vztahů s vrstevníky i s dospělými, 
pomoc v náročných životních situacích a rozvoj dovedností skrze nabízené aktivity.

Základem strukturované nabídky klubu je celoroční motivační soutěž, v  rámci které 
probíhají pravidelné aktivity jako je výtvarné tvoření, sportovní aktivity, stolní hry, vaření 
nebo hudební a dramatický workshop. Za účast na aktivitách získávají děti balónové 
peníze, které mohou při tzv. nákupním dnu vyměnit za odměny. Cílem soutěže je tedy 
především posilování fi nanční gramotnosti a zodpovědnosti. Pro zpestření nabídky 
přicházíme s celou řadou dalších aktivit. Do programu zařazujeme sportovní turnaje, 
jógu, karaoke, workshopy (např. zdravotnický nebo taneční) a tematické soutěže 
k různým významným událostem. Pořádáme také výlety a tematické akce s přespáním.

Starší návštěvníky zapojujeme do účasti na provozu klubu (pomoc při jednotlivých 
aktivitách, pomoc při organizování akcí atd.), čímž jsou rozšiřovány jejich dovednosti 
a schopnosti předáváním zodpovědnosti a participace na provozu klubu.

„V klubu jsem poznala spoustu nových lidí, které mám strašně ráda a beru za svoji 
rodinu. Vždycky jsou se mnou a když jsem smutná, tak mě rozveselí.“    Monika 12 let

„Do Balónu chodím, protože je tu skvělý kolektiv, zábava, různé hry a sportovní vybavení. 
Je tu i skvělý prostor na sport, takže pecka!“    Martina 14 let 

„Chodím sem kvůli sportu, kamarádům a vyblbnout se. Když mám nějaký problém 
a potřebuju pomoct, můžu jít za někým z vedoucích.“    Honza 12 let

Otevírací doba během školního roku 

po, st, čt:                 14:30 – 17:30

V roce 2016 do klubu Balón chodilo 
100 různých dětí, zaznamenali jsme 
2 555 návštěv.

Během jarních a letních prázdnin pořádá klub 
Balón příměstské tábory.

Tým pracovníků klubu

vedoucí programu
Mgr. Pavla Janouškovcová

pedagogický pracovník
Mgr. Martin Bohata
Bc. Michal Béna (od 1. 9. 2016)

2 pracovníci na dohodu o provedení práce
3 dobrovolníci

Supervizi programu poskytuje
Mgr. Dana Šedivá



Zájmové kroužky
Zájmové kroužky představují strukturovanou nabídku využití volného času. V  naší 
nabídce naleznete pestrou škálu zájmově vzdělávacích aktivit pro jednotlivce i pro 
rodiče s dětmi.

Většina zájmových útvarů probíhá v prostorách našeho střediska ve všední dny. Pro 
udržení kvality sportovních a tanečních kroužků využíváme odpovídající prostory 
v tělocvičnách a tanečních sálech v Plzni.

Kromě pravidelných aktivit během pracovního týdne nabízíme dětem z  některých 
kroužků i víkendové akce, účasti na turnajích, závodech a výstavách. V  létě pak náš 
program organizuje příměstský tábor, sportovní tábor a nejrůznější soustředění.

Cíle programu

NABÍZÍME smysluplné využití volného času

PŘISPÍVÁME k osobnostnímu růstu účastníků

ROZVÍJÍME dovednosti a vědomosti

MOTIVUJEME k osobnímu nasazení v aktivitě

VYTVÁŘÍME prostor pro přátelské vztahy

VEDEME k pravidelnosti a zodpovědnosti

V roce 2016 probíhaly tyto kroužky:

tvořivé: Barevné sluníčko, Keramika, Keramika pro rodiče s dětmi, Modeláři, Výtvarka s 
Ivčou, Tvořilka, Komiks, Holčičí klub

sportovní: Florbal, Hiphop, Horolezení, Jóga, Multisportovní kroužek, Rybáři, Stolní 
tenis, Tancovala žížala, Virtuální sportování s XBOXEM

jazykové: AJ konverzace pro začátečníky, Němčina

hudební: Flétna, Kytara, Veselá tamburínka

jiné: Klub maminek Brouček, Šachy, Základy křesťanství, Ministranti

V roce 2016 jsme otevřeli 51 zájmových útvarů 
s 321 účastníky.

Během letních prázdnin se uskutečnily tyto 
tábory zájmových kroužků: Multisportovní 
tábor, Florbalové soustředění, Příměstský 
tábor Orient Expres, Lezecké soustředění 
v Itálii a Lezecký tábor.

Tým vedoucích kroužků

koordinátor zájmové činnosti
Bc. Lenka Stulíková
Bc. Terezie Krůtová/Centková (od 1. 9. 2016)

pedagog volného času
Bc. Terezie Krůtová/Centková
Šárka Končírová (od 19. 9. 2016)

Supervizi programu poskytuje
MUDr. Stanislav Kudrle

Úspěchy

Turnaj ve stolním tenise Farnost Cup ve 
Skvňanech  - 2x 1. místo, 2. místo, 4. místo

Lezci – Maskův memoriál v Praze 
– 2x 1. místo, 2x 2. místo a 3x 4. místo

Výtvarka s Ivčou - výtvarná soutěž 
„To je hlína“ – 2x 2. místo a speciální cena



Centrum pomoci Střecha
Centrum pomoci nabízí odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s  dětmi a doprovázení pěstounských rodin. Je otevřeno 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. 

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 kvalifi kovanou pomoc i klientům 
s méně závažnými nebo přechodnými vývojovými a výchovnými problémy, zajišťovat 
vzdělávání a doprovázení 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 hodnocení průběhu řešení 
problému. 

Naše pracoviště má z rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje pověření k uzavírání 
dohod o výkonu pěstounské péče a pověření k poskytování sociálně-právní ochrany 
dětí. V roce 2016 jsme doprovázeli 17 pěstounských rodin. Pro pěstouny jsme zrealizovali 
relaxačně-vzdělávací víkend a 5 vzdělávacích seminářů.

Nově jsme rozšířili naši práci o arteterapeutický rozměr. Na svém osobním rozvoji tak 
naši klienti mohou pracovat i prostřednictvím výtvarné tvorby. Arteterapie pomáhá 
překonávat bloky v  komunikaci tam, kde se špatně hledají slova. Vznikla též nová 
skupinová aktivita, tzv. Psycho-relaxační techniky pro děti, a to převážně se zátěží ADHD.

Služby Centra pomoci jsou k dispozici

Po, St, Čt:               8.00 – 18.00
Út, Pá:                    8.00 – 14.00

V roce 2016 jsme pracovali se 164 klienty. 
Uskutečnilo se 281 individuálních konzultací 
ambulantních a 68 hodin terénních, 270 
hodin osobních asistencí, 92 klientohodin 
arteterapie, 648 klientohodin skupinových 
aktivit, 88 klientodnů pobytových, 136 
telefonických, osobních či internetových 
kontaktů a 61 jednání ve prospěch klienta.

Tým pracovníků Centra pomoci 

vedoucí programu 
Vladimír Gaier  

sociální pracovnice a koordinátora SPO
Mgr. Eva Turková

sociální pedagog a arteterapeut 
Mgr. Ing. Bc. Martin Poláček

3 asistenti z řad zaměstnanců střediska

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



Klub Vzducholoď 
Nízkoprahový klub Vzducholoď poskytuje sociální služby určené mladým lidem ve 
věku od 13 do 22 let. Jeho posláním je prostřednictvím kontaktní práce, poradenství, 
výchovných a vzdělávacích aktivit a preventivních programů pomáhat mladým při 
řešení situací, které vyplývají z dospívání.

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 konfl 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.

Klub nabízí mladým aktivity, které vedou k pozitivní změně v jejich životě a snaží se na 
ně preventivně působit tak, aby se nedostali do nepříznivé životní situace. To se děje 
prostřednictvím individuálních a skupinových aktivit. Mezi tyto aktivity patří možnost 
využít vybavení klubu (stolní fotbal, kulečník, stolní hry apod.), kontaktní práce, 
workshopy, informační servis klientům, sociální poradenství, krizová intervence, pomoc 
v krizi, zprostředkování dalších sociálních služeb nebo doprovod na úřady a policii. 
Každému z mladých, kteří službu využívají, se pracovníci věnují individuálně a snaží se 
reagovat na jejich aktuální i dlouhodobější potřeby.

V roce 2016 služba prošla podstatnými změnami. Od února začala působit v  lokalitě 
Plzeň – Petrohrad a stala se tak mnohem dostupnější pro mladé, kteří ji využívají. 
V květnu 2016 proběhlo rozšíření služby o terénní formu (streetwork), kde pracovníci 
poskytují služby mladým v jejich přirozeném prostředí – na ulicích, v parcích, nákupních 
centrech, veřejných budovách apod. Na začátku září 2016 pak byla snížena spodní 
věková hranice cílové skupiny na 13 let. Došlo také k rozšíření provozní doby a zvýšení 
průměrné návštěvnosti za otevírací den z 8 na 20 klientů.

Provozní doba služby

Ambulantní forma
Po, Út, St, Čt:         16:00 – 20:00
Pá:                           15:00 – 18:00

Terénní forma
Po, St, Čt:               15:30 – 19:00

V roce 2016 jsme zaznamenali 
78 prvokontaktů, 1663 kontaktů,  
120 intervencí, 37 uzavřených ústních dohod 
a 227 otevíracích dní. V jeden otevírací den 
klub navštívilo průměrně 20 klientů.

Zapojili jsme se do týdne NZDM fotbalovým 
turnajem a sousedským odpolednem, 
pořádali jsme velký fotbalový turnaj pro 
klienty NZDM, donátory a přátele střediska 
s následným hudebním programem.

Tým pracovníků klubu

Vedoucí programu
Bc. Jakub Havlíček

Sociální pracovníci a pracovníci v přímé 
práci
Mgr. Jana Pomikáčková
Renáta Demetrová, DiS. (do 14. 10. 2016)
Bc. Lucie Karbanová (od 7. 11. 2016)
Markéta Vyhlídalová, DiS. (od 1. 1. 2016)
Štěpánka Martiniaková (od 1. 5. 2016)

Supervize programu poskytuje 
Bc. Petr Neumann



Vstup do světa práce
Projekt Vstup do světa práce nabízí bezplatné doučování a bezplatné právní poradenství.

Doučování se zaměřuje na děti a mladé ve věku od 6 do 22 let, kteří nemají dostatečnou 
podporu své rodiny při přípravě na školní vyučování nebo na budoucí povolání. Často jde 
o rodiny s nízkou sociální a ekonomickou stabilitou.

V  roce 2016 se do bezplatného doučování v  rámci projektu zapojilo 42 dětí z klubu 
Balón, Centra pomoci Střecha, Zájmových kroužků, příp. děti, které u nás navštěvují 
pouze doučování. Cílem doučování není pouze zlepšení školního prospěchu, ale také 
získání pozitivního vztahu ke vzdělávání a snaha naučit děti samostatně se připravovat 
na vyučování. Děti se doučující převážně individuálně nebo po dvojicích. Doučující vybírá 
koordinátorka dle potřeb každého dítěte. 

Bezplatné právní poradenství zajišťuje JUDr. Eva Benešová, LL.M. působící v Advokátní 
kanceláři Nezkusilová-Benešová. Poradenství je určeno klientům jednotlivých pro–
gramů Salesiánského střediska a jejich rodinám.

V roce 2016 jsme doučovali 42 dětí 
a 20 klientů střediska využilo nabídky 
bezplatného právního poradenství

Tým pracovníků klubu

Koordinátor doučování
Bc. Terezie Centková

Právník
JUDr. Eva Benešová, LL.M.
Advokátní kancelář Nezkusilová-Benešová

Doučující
celkem 14
(z toho 2 z řady zaměstnanců v hlavním 
pracovním poměru, 10 zaměstnanců 
pracujících na základě dohody o provedení 
práce a 2 dobrovolníci)



Akce střediska
Středisko pořádá během roku příležitostné jednodenní akce pro děti, mladé i rodiny, 
víkendové a vícedenní akce pro děti a mladé či pobytové a příměstské tábory

Příležitostné jednodenní akce 

Sportovní turnaje, soutěže, výlety, akce pro spolupracovníky v  přímé práci, přátele 
a dárce střediska atd.

V roce 2016 jsme uskutečnili 58 příležitostných akcí pro děti a mládež s 803 účastníky. 
Největší oblibě se mezi dětmi těší akce sportovní. Během roku proběhla řada turnajů ve 
fl orbalu, fotbalu, ale také stolním tenise. Horolezci středisko opakovaně reprezentovali 
na horolezeckých závodech. Soutěží se úspěšně účastnili také výtvarníci. Děti ze 
streetdancové taneční skupiny LD4J, z kroužků Tancovala žížala a fl étny vystupovaly 
s připraveným programem na kulturních akcích, ale také pro dobrou věc např. v Domově 
pro seniory Kopretina. V rámci Salesiánských dnů proběhl volejbalový turnaj, karneval 
pro děti a 24. Salesiánský ples. Již tradičně jsme se i v roce 2016 zapojili do Tříkrálové 
sbírky. Při pořádání akcí jsme mysleli také na naše dobrovolníky, spolupracovníky, 
dárce, sponzory a přátele střediska, které jsme pozvali na Setkání přátel a dobrodinců, 
na komentovanou procházku s  vedoucím Záchranné stanice živočichů panem 
Karlem Makoněm či řadu neformálních setkání v prostorách střediska i mimo ně. Se 
spolupracovníky v  přímé práci jsme pokračovali v koncepčním cyklu vzdělávacích 
workshopů připravených na míru jejich potřebám při konkrétních činnostech ve 
středisku.

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 2016 jsme uskutečnili 30 vícedenních akcí pro 279 dětí 
a mladých. Tyto akce zahrnují především víkendové přespávací akce otevřeného klubu 
a zájmových kroužků a pobytové i příměstské tábory organizované ve spolupráci se 
salesiánskou farností. 

Celkem jsme v roce 2016 uskutečnili 88 akcí s 1 082 účastníky.



Zaměstnanci
V předchozím textu jsme vás 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 fi nančních prostředků z různých zdrojů, hospodaření 
s těmito prostředky, zajišťování propagace a vztahů s veřejností, administrativní činnosti, zajišťování provozu budov, dopravních prostředků, 
vybavení a zařízení, včetně revizí, kontrol, oprav, úklidu, nákupu, péče o zaměstnance a dobrovolníky (pracovní podmínky, školení, stravování 
atd.):

ředitel – Mgr. Martin Bohata
koordinátor externistů – Mgr. Marek Sklenář (od 1. 9. 2016)
PR manažer – Karel Ženíšek 
fundraiser – Bc. Petra Pelíšková
zástupce ředitele pro provoz – Václav Štaif (do 30. 6. 2016), Ing. Petr Janda (od 1. 7. 2016)
mzdová účetní, ekonom – Petra Kondrová
administrativní pracovnice – Bc. Hedvika Baligová
recepční – Tereza Dubská (od 1. 9. 2016) 
uklízečka a recepční – Jana Mikotová
údržbář – Zdeněk Beránek

Externí spolupracovníci
Dobrovolníci a pracovníci na dohodu, jinými slovy externí spolupracovníci, se velmi významnou měrou podílejí na realizaci poslání Salesiánského 
střediska mládeže. Aby dobře znali a dokázali v přímé práci s dětmi využívat principy salesiánské pedagogiky, připravili pro ně pracovníci 
střediska dlouhodobý projekt zaměřený na jejich profesní i osobnostní růst.

Projekt se soustředí na dvě základní oblasti:

1. FORMACE – probíhá aktivním doprovázením spolupracovníků, zahrnuje pravidelné motivační pohovory i nabídku duchovního doprovázení.

2. VZDĚLÁVÁNÍ – po celý školní rok jsou realizovány vzdělávací workshopy na témata vycházející z potřeb spolupracovníků, během roku 
probíhá v aktivitě každého externisty 1 – 2 hospitace. 

V roce 2016 proběhly tyto vzdělávací aktivity:

Před letními prázdninami

• Téma: Neformální vzdělávání
• Téma: Psychohygiena
• Téma: Sdílení dobré praxe
• Závěrečné setkání na konci školního roku

Po letních prázdninách

• Úvodní setkání – požehnání externistům, úvodní informace, proškolení
• Téma: Komunikace I.
• Téma: Komunikace II.
• Vánoční setkání

Stěžejními cíli projektu jsou:

1. Sdílení zkušeností a vzájemná profesní podpora.
2. Osobnostní a profesní růst pracovníků s cílem udržení kvality přímé práce. 
3. Rozvoj vzájemné spolupráce na poslání střediska.

V roce 2016 se opět na činnosti střediska podílela celá řada externistů. Do vedení zájmových kroužků a doučování se jich zapojilo 59, součástí 
týmu otevřeného klubu Balón jich bylo 6, na přípravě a realizaci táborů se podílelo 25 externistů.

Pomoc dobrovolníků byla oceněna Statutárním městem Plzeň cenou Anděl roku 2016. Touto cenou byli vyznamenáni Iva Mekhedová (vedení 
kroužku výtvarných aktivit), Roman Bulín (vedení rybářského kroužku) a Josef Janda (dobrovolník klubu Balón, vedoucí kroužku Virtuálního 
sportování a pomoc při aktivitách střediska). 



VÝNOSY

Dotace celkem
Ministerstvo školství ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje
Statutární město Plzeň

Dary celkem
Biskupství plzeňské
Dary FO a PO
Městská charita Plzeň
Místní komunita Salesiánů Dona Boska
Nadační fond Albert
Nadace Terezy Maxové dětem
Úřad práce v Plzni

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Tržby za vlastní výkony a zboží

Jiné ostatní výnosy celkem 
Jiné ostatní výnosy

Výnosy celkem

v tis. Kč

7 461
3 733
2 564

1 164

1 760
8

328
11

562
39

200
612

728
728

169
169

10 118

NÁKLADY

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu a energie
Prodané zboží

Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby

Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

Daně a poplatky celkem

Jiné ostatní náklady celkem
Jiné ostatní náklady

Odpisy celkem
Odpisy

Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté příspěvky

Náklady celkem

v tis. Kč

1 616
1 580

36

2 156
364

110
1 682

6 260
4 718
1 469

73

13

119
119

201
201

12
12

10 377

Přehled hospodaření v roce 2016



Na úhradu provozních nákladů střediska přispěli
Státní a veřejná správa:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor sociálních věcí
Statutární město Plzeň – Odbor bezpečnosti a prevence kriminality, Odbor sociálních služeb a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Úřad městského obvodu Plzeň 2, 3 a 4

Nadace a nadační fondy:
Nadace Terezy Maxové dětem, Nadační fond Albert

Finančním darem ve výši 5 000,- Kč a více přispěli tito fi remní dárci a organizace:
Biskupství plzeňské, CH Projekt Plzeň s.r.o., Komunita Salesiánů Dona Boska v Plzni, Městská charita Plzeň v rámci Tříkrálové sbírky 

Smlouvu o propagaci ve výši 5 000,- Kč a více s námi uzavřeli: 
Eurovia CS, a.s., Singing Rock s.r.o., THORN Metal s.r.o.

Věcným darem v hodnotě 5 000,- a více středisko podpořili:
HORNBACH Baumarkt CS, spol. s.r.o., Květiny Milt s.r.o., Reklamnípředměty.cz

Naši činnost v roce 2016 podpořili darem 5 000,- Kč a více tito individuální dárci:
Ing. Petr Balda, Gizela Boriková, Ing. Libor Bošek, Ing. Roman Češka, JUDr. Karel Havel, manželé Hlavničkovi, manželé Houškovi, 
Ing.  Petr  Kryl, manželé Lukešovi, prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D., Petr Purkart, Ing. Pavel Stelzer, Vladimír Škopek, Michael Weiss, 
Ilona Hartmann-Werther, Hermann Zöller

Za spolupráci a podporu děkujeme:
Alena Nosková - reklamní předměty, Alfa Software, Argument, Corpstav, Dálniční stavby Praha, Démos, divize WEBER, Saint-Gobain 
Construction Products CZ a.s., Farnost Plzeň – Lobzy, Forbo, Gardinia, HerBio, Hubač Nej…Motochema, HUDYsport, Koření od Antonína, 
LIMAN sport, Midaro, advokátní kancelář Nezkusilová-Benešová, Otto Bock ČR, Podlahářství Jan Drožď, Razítka Král, Rybárna Špilar – Oceán, 
SHM Plzeň, SOS print, Petru Kutkovi ml., Mgr. Danielu Petříčkovi, Ing. arch. Janu Soukupovi, Anně Srbové

Všem dárcům děkujeme.

FOTKA SETKÁNÍ SE SPONZORY?



Příběhy z praxe

„Renata nežije se svými rodiči; pouze s babičkou. Je jí patnáct a svůj volný čas obyčejně tráví v parku s partou kamarádek. Tam jsme 
ji také poznali při jedné z pochůzek terénem. Zdála se docela v pohodě, i ve škole jí to šlo dobře. K dospívání ale patří i různé experimenty, 
a tak Renata přinesla marihuanu. Prý aby společně vyzkoušely, co s nimi droga udělá. Po čase se však u jedné z dívek rozvinula toxická 
psychóza, tedy psychiatrické onemocnění zapříčiněné užíváním omamné látky. Rodiče nemocné kamarádky, ostatní holky i Renata 
samotná si kladla za vinu, co se stalo. Renata přestala situaci zvládat a začala sama sebe poškozovat. Během jednoho ze setkání v terénu 
se o sebepoškozování rozmluvila s pracovníkem klubu. Po nějaké době se díky pokračujícím rozhovorům v rámci krizové intervence stala 
situace mnohem únosnější. Společně pracovali na tématu, jak by se mohla Renata znovu začlenit do party a začít komunikovat se svými 
vrstevníky.“. 

Nízkoprahový klub Vzducholoď

Jednoho dne na naše pracoviště přichází nešťastní manželé – rodiče. Na otázku, s čím přicházejí, spontánně odpovídájí, že přichází s téma–
tem svého nezdárného syna. Není vůbec snadné je zastavit v chrlení negativ, kterými popisují jeho chování, jednání, projevy. Už to nemohou 
vydržet. Domluvili jsme se tedy na spolupráci: rodiče se budou pravidelně účastnit konzultací v rámci výchovného poradenství. Proběhlo 
několik pracovních schůzek, na kterých jsme se snažili rodiče vést k porozumění svému synovi. Asi po šesti schůzkách přichází rodiče 
s drobným dárečkem a děkují za výraznou pomoc. Na otázku: „To se váš syn v této krátké době tak výrazně zlepšil?“, rodiče s úsměvem 
odpovídají: „No, to zase ne, ale nám už to tolik nevadí.“

„Na věcech nám nevadí to, jaké jsou samy o sobě, ale to, jak o nich smýšlíme.“

Centrum pomoci Střecha

Příběhy z praxe



Kontaktní a další údaje
Právní forma: školská právnická osoba zapsaná v rejstříku š.p.o. vedeného MŠMT dne 10. 8. 2006

Adresa: Revoluční 151/98, 312 00 Plzeň

Telefon: 377 266 953

Email: sdbplzen@sdbplzen.cz

IČO: 00519740

Číslo účtu: 1043007282/5500

www.sdbplzen.cz

Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha, církevní právnická osoba

Adresa zřizovatele: Kobyliské náměstí, 182 00 Praha 8

Složení rady š.p.o.: Ing. Tomáš Petrůj, Ph.D., Mgr. Ing. Michal Svoboda, Mgr. Vojtěch Sivek

 Vybarvené omalovánky pošli na facebook střediska

salesiani plzen


