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Pomáháme mladým lidem, kteří museli odejít z vlastní rodiny nebo jim to hrozí. 
Doprovázíme je na cestě k nalezení bezpečného místa v životě.
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení příznivci, podporovatelé, spolupracovníci i uživatelé služeb a programů 
Centra Don Bosco. Předkládáme Vám výroční zprávu naší organizace za rok 2021.  

„Hodinka na samém vrcholu hory by nebyla ani z polovic tak nádherná, kdyby 
nebylo nutné překlenout tmavá údolí.“ Tento citát Heleny Kellerové mě zaujal 
nejen proto, že mám rád hory, ale také proto, že mi připomíná uplynulý rok 2021.  

Samozřejmě jsme na našich cestách stanuli na vrcholcích. Ať už se jednalo o to, 
co nám udělalo radost v týmu, nebo při práci s našimi mladými. 

Naše cesty vedly ale i přes tmavá údolí – výpadky ve financování, nejasný 
konec pandemie. V obtížích se nacházeli i mladí lidé, kterým pomáháme. 

Na každou horskou túru musíme vyrazit s dobrým vybavením. My jsme šli 
s vědomím opory, kterou si můžeme vzájemně poskytnout v týmu, s jistotou 
zázemí, které máme v celé salesiánské rodině, s vděčností za podporu, které se 
nám dostávalo od všech, se kterými spolupracujeme. 

V horách je moudré držet se dobré cesty a znát svůj cíl. My se stále držíme toho, 
že zde chceme být, stejně jako Don Bosco, pro tu nejopuštěnější mládež. A náš cíl? 
Být mladým lidem, kteří bez zázemí vlastní rodiny vstupují do samostatného 
života, dobrými průvodci a oporou na divokých horských cestách, po kterých 
často musí chodit. 

Doufám, že se nám to v roce 2021 dařilo.

Aleš Kalina
ředitel, předseda klubu

Pro Dona Boska (po němž nese tento salesiánský klub 
své jméno) byla starost o mladé lidi naprosto klíčová. 
Právě ona dávala typický charakter celému jeho 
životu. Byla nesena nadějí, že má smysl investovat do 
mladých lidí, především do těch, do kterých investuje 
málokdo. A jeho naděje se potvrzovala.  

Kolegové z Centra Don Bosco podobně jako on věnují 
svůj čas a energii mladým lidem, kterým chybí 
dobrá zkušenost ve vlastní rodině a o kterých leckdo 
pochybuje. I oni pracují s nadějí, že má jejich činnost 
smysl a že jde o dobře vynaložené úsilí. Chci tento jejich 
postoj ocenit a poděkovat jim. Zároveň chci popřát 
jim i všem dalším, kdo se na činnosti klubu podílejí, 
aby jim naděje nikdy nedošla. Naděje, která zvláště  
v dnešní době může být nedostatkové zboží, ale která 
je pro život naprosto nezbytná. 

Vojtěch Sivek (SDB)
vikář provinciála

SLOVO VIKÁŘE
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ZE ŽIVOTA NAŠICH MLADÝCH

Jana ukončuje odborné učiliště se svědomitou přípravou, žije v domě s přítelem 
v nádherném prostředí, je přijatá na střední školu vysněného oboru  

a už si plánuje kosmetický salon s výhledem do hor…  
Pár měsíců zpět však její situace nebyla tak snová. 

V pěstounské péči bylo pro Janu stále složitější ladit vzájemné potřeby 
s ostatními členy rodiny. Časté hádky, nedorozumění, zklamání zajistily velký 
stres a svůj sen o dobré škole Jana pomalu opouštěla. V tomto citlivém období 

vykrystalizoval plán odchodu, ale jeho zdar byl závislý na získání zaopatřovacího 
příspěvku. Museli jsme pozjišťovat nové postupy, se kterými pracovnice úřadu 
práce neměly dosud zkušenosti a i doprovázející organizace v realizaci tápaly. 

Velice se nám vyplatilo síťování, mnohé konzultace s  právničkou, pracovnicemi 
OSPOD i úřadu práce. Dle novely zákona OSPOD Jana těsně nenaplnila kritéria ke 

schválení, ale stále nás držela naděje v individuální posouzení Janina požadavku. 
Do hry ve finále vstoupila Janina klíčová pracovnice OSPOD, která v souladu se 

sociální kurátorkou zahájila návrh na získání zaopatřovacího příspěvku, a oproti 
očekávání vše proběhlo velmi hladce. Jana se účastnila vyjasňovacích schůzek 

a do dvou měsíců po dosažení zletilosti a poslání žádosti měla peníze na účtu. 

Jen díky tomuto příspěvku si Jana podala přihlášku na střední školu.  
Pokud by tuto štědrou pomoc neměla, hledala by si dnes práci, brigádu…  

Je nadšená a vděčná. Já vím, že Jana patří k těm mladým,  
kteří si za svým snem mohou dojít  s mírnou dopomocí.  

Je houževnatá, pracovitá i svědomitá, o ostatní se již postará sama.

tým pracovníků přímé práce
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KDO JSME

Jsme součástí celorepublikového zapsaného 
spolku Salesiánské kluby mládeže, z. s. 

Tomuto spolku byl v r. 2015 udělen čestný 
titul „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi 
a mládeží“. Neseme jméno po zakladateli 
salesiánů, sv. Janu Boskovi. Byl to italský 
kněz a pedagog, který celý svůj život zasvětil 
chudým a opuštěným mladým lidem.  
Ti by bez jeho podpory neměli žádnou životní 
perspektivu. Stavěl na přístupu, který byl velmi 
praktický a přitom respektoval  
hodnotu člověka.

NAŠE POSLÁNÍ
Pomáháme mladým lidem, kteří museli odejít 
z vlastní rodiny nebo jim to hrozí. 
Doprovázíme je na cestě k nalezení bezpečného 
místa v životě. Jsme lidským zázemím,  
kam se mohou vracet a kde mohou  
sdílet své starosti, problémy i úspěchy. 



STRUKTURA ORGANIZACE

platné k 1. 6. 2021

RADA SPOLKU
v čele s předsedou spolku

(Salesiánské kluby
mládeže, z. s.)

RADA KLUBU

PŘEDSEDA KLUBU

(zástupce předsedy 
klubu)

ŘEDITEL

PROVOZNÍ
MANAŽER

FINANČNÍ
MANAŽER

PROJEKTOVÝ
MANAŽER

VEDOUCÍ
PŘÍMÉ PRÁCE

VEDOUCÍ PROGRAMU
„DNY PRO

DĚTSKÉ DOMOVY“
VEDOUCÍ PROGRAMU

„NA VLASTNÍCH
NOHOU“

VEDOUCÍ PROGRAMU
„SOCIÁLNÍ REHABILITACE

DOPROVÁZENÍ“

VEDOUCÍ PROGRAMU
„KURZY“

koordinátor
kurzu

lektoři

noční dozor
dobrovolníci

sociální
pracovníci další odborný 

pracovník
pracovník

v programu
NVN

dobrovolníci

THP

humanitární
pracovník

KONGRES

Salesiánské kluby
mládeže, z. s.

KONTROLNÍ KOMISE

ZÁKLADY NAŠÍ PRÁCE 

Naším cílem je napomáhat klientům z řad mladých 
lidí ve věku 14–35 let, kteří vyrůstají bez zázemí 
vlastní rodiny (v dětském domově, výchovném ústavu, 
pěstounské péči), zvládat samostatný život. Nabízíme 
podporu v období přípravy na samostatný život, při 
vstupu do něho i v období, kdy již svůj život mimo 
zařízení či pěstounskou rodinu žijí naplno. 

S mladými lidmi se snažíme navázat vztah důvěry 
dostatečně dlouhou dobu předtím, než se zcela 
osamostatní. O tento vztah se opíráme v období, kdy 
by sami měli jít životu vstříc a často jim chybí lidské 
zázemí a pozitivní lidské vzory. Ověřili jsme si, že právě 
dlouhodobé vztahy jsou základem efektivní podpory. 

Za klienty jezdíme „do terénu“ (do výchovných zařízení, 
do původních i pěstounských rodin, do jejich nových 
domovů apod.) a oni jezdí za námi (na kurzy a pobytové 
akce, na setkání s doprovázejícími, na návštěvy apod.). 
Udržujeme s nimi pravidelný vzdálený kontakt (skrz 
telefonáty, e-maily, sociální sítě, …). Vedeme je k tomu, 
aby se dokázali co nejvíce začlenit do běžného života 
ve svém okolí.  

Vzhledem k velmi rozmanitým životním situacím 
našich klientů musíme být schopni reagovat na velkou 
škálu vzniklých potřeb. Kombinujeme práci sociální, 
terapeutickou, pedagogickou i duchovní.
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Naši dobrovolníci nám pomáhají na mnoha rovinách, 
od zapojení v přímé sociálně-pedagogické práci 
přes pomoc s organizací akcí, poradenství v různých 
oblastech (hospodaření, bydlení, závislosti, právní 
poradenství, provázení zkušených maminek) až po 
vaření či napečení buchet na pobytové akce, které nám 
pomáhá vytvářet rodinnou atmosféru. Velmi si ceníme 
toho, že někteří dobrovolníci pochází z řad našich 
klientů. 

Přínosná je pro nás také spolupráce s dobrovolnickým 
centrem Koalice nevládek Pardubicka. Naši dobrovol-
níci mají možnost využít supervize nebo konzultace  
s pracovníky. Účastnit se mohou také dalších akcí, které 
jsou pořádány speciálně pro ně.

V průběhu roku 2021 nám různými 
formami spolupráce pomáhalo 40 dob-
rovolníků v celkovém počtu 735 hodin. 

Všem dobrovolníkům patří velké díky!

Mgr. Aleš Kalina – ředitel a předseda klubu, projektový manažer, lektor programu Kurzy
Mgr. Anežka Jeníková – vedoucí přímé práce, vedoucí sociální služby Sociální  
rehabilitace Doprovázení, lektor programu Kurzy, sociální pracovník
Bc. Ivana Němcová – sociální pracovník, vedoucí programu Na vlastních nohou
Mgr. Václav Čunek (SDB) – sociální pracovník, vedoucí programu Dny pro dětské domovy 
Mgr. Gabriela Macková – pracovník v sociálních službách, lektor programu Kurzy
Mgr. Jitka Uchytilová – vedoucí programu Kurzy, sociální pracovník 
Martina Klapalová, DiS. – sociální pracovník, lektor programu Setkání pro absolventy 
Mgr. Veronika Semeráková – sociální pracovník
Mgr. Barbora Polánková – sociální pracovník (do 7. 3. 2021)
Bc. Michaela Formánková – sociální pracovník, koordinátor programu Kurzy
Andrea Šimůnková, DiS. – provozní manažer, humanitární pracovník 
Vojtěch Peterka – THP, propagace, web
ThLic. Marie Benáková – THP, propagace, web (od 1. 7. 2021)
Mgr. et Mgr. Vojtěch Sivek – lektor programu Kurzy (externě)
Ing. Miroslava Zbořilová – finanční manažer, účetní (externě)
Mgr. Ivana Svozilová – právní pomoc (externě)
ComArr, spol. s r. o. – IT podpora

Na DPP s námi v r. 2020 dále spolupracovali
Magdalena Rutrlová, DiS., Matyáš Macek, Anežka Sychrová, DiS.,  
Daniel Vavřín, Martina Harantová, Vanesa Klapalová 
Supervizoři
PhDr. Marie Pečená, Bc. Markéta Chlupová, DiS., Mgr. Viktor Polák, Mgr. Helena Kožíšková
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V lednu k nám nastoupila kolegyně Míša Formánková. Přišla k nám 
rovnou ze školy, vystudovala Husitskou teologickou fakultu v Praze 
(obor Sociální a charitativní práce). Má za sebou mnoho let zkušeností  
od skautů a první rok s ní byl pro nás obohacující. 

Když nemohla „DDDčka“ probíhat v klasickém formátu, vznikla myšlenka 
Výjezdních dní pro dětské domovy. V únoru jsme navštívili DD Čermná  
a VÚ Janštejn, strávili jsme s místními mladými příjemný čas plný her 
i představení toho, co děláme a s čím jsme schopni pomoci. Během celého 
roku jsme uskutečnili šest takových výjezdů. 

V rámci hledání nových cest, jak se setkávat za epidemiologických 
opatření, jsme uspořádali víkend s mladými z DD Dolní Čermná. Užili 
jsme si spoustu legrace, zahráli si hry, vzájemně se lépe poznali a dokonce 
stihli i výlet. 

S odvážlivci z DD Dolní Čermná jsme v květnu vyrazili na přechod 
Žďárských vrchů z Čachnova až do Hlinska přes Devět skal. Slunce 
střídal déšť, kroupy a  bouřka, ale když je dobrá parta, vůle a odhodlání, 
dá se cesta zvládnout! 

Poslední květnový víkend jsme k nám pozvali DD Dolní Lánov. Stydli-
vost a  nervozita z nás postupně opadla a do všech aktivit jsme se pustili 
s nadšením. Cestou ze společného výletu jsme zmokli, ale to nám vůbec 
nevadilo, protože dle slov našich mladých „nejsme přeci z cukru“. 

V červnu jsme naši nabídku rozšířili o akci pro mladé maminky s názvem 
„Jsem máma. A co s tím?“ Sešly jsme se poprvé a společně jsme hledaly 
odpovědi na otázky,  co nám poskytuje pocit bezpečí, abychom ho mohly 
předávat svým dětem. Nechybělo ani tvoření a  osobní sdílení. 

STŘÍPKY Z ROKU 2021

Jsme rádi, že jsme mohli letos v červnu uskutečnit tradiční setkání dobro-
volníků a konečně si mohli osobně popovídat a poděkovat. 

V červenci k nám nastoupila na částečný úvazek kolegyně Maruška 
Benáková na výpomoc s propagací a webovými stránkami. 

Novinkou letních akcí se stal pobyt pro mladé dívky a ženy aneb Ženy 
sobě. S  šesti akčními slečnami jsme strávily čtyři nezapomenutelné dny 
v  Železných horách. Dojmy a zážitky byly silné stejně jako osobnosti, které se 
nám sešly. Všechny jsme se shodly na tom, že tahle akce rozhodně stála za to! 

V září se také rozezněl na Orlici hlasitý vodácký pozdrav Ahój! Náš  „CDB 
tým“ vyrazil na vodu. Voda byla ledová, což si jedna z posádek vyzkoušela  
na vlastní kůži. Nechyběl oheň a  špekáčky ani nedělní mše svatá. 

Podzim probíhal co do akcí konečně téměř „jako obvykle“. Stihli  jsme 
uspořádat několik víkendů dvou běhů základního Kurzu přípravy na život, 
setkali jsme se s absolventy i s „našimi ženami“. 

Po dvou letech se u nás konal Den pro dětské domovy s názvem „Řemeslo 
je cool!“. Víc než 40 mladých ze sedmi zařízení se mohlo na chvíli stát 
elektrikáři, cukráři, řidiči kamionu nebo švadlenami. Nechyběla tradiční 
soutěž Labyrint a hudební vystoupení.

Na začátku listopadu jsme spolu s naší dlouholetou spolupracovnicí Helenou 
Kožíškovou zahájili strategické plánování, během něhož se s celým týmem 
zamýšlíme nad tím, jak by měla naše organizace vypadat za pět let.

Konec starého a začátek nového roku jsme řádně oslavili prskavkami 
a  nealko šampusem na tradiční akci Silvestr v Bosku.
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https://dozivota.cz/clanek/0226-vyjizdime-do-detskych-domovu
https://dozivota.cz/clanek/0521-vetru-kroupam-navzdory
https://dozivota.cz/clanek/0521-vetru-kroupam-navzdory
https://dozivota.cz/clanek/0614-vikend-v-boscu-28-30-5-2021
https://dozivota.cz/clanek/0727-jsem-mama-a-co-s-tim-12-6-2021
https://dozivota.cz/clanek/0727-setkani-dobrovolniku-24-6-2021
https://dozivota.cz/clanek/0727-setkani-dobrovolniku-24-6-2021
https://dozivota.cz/clanek/0804-zeny-sobe-20-24-7-2021
https://dozivota.cz/clanek/0804-zeny-sobe-20-24-7-2021
https://dozivota.cz/clanek/0910-sjizdeni-orlice-5-9-2021
https://dozivota.cz/clanek/1104-den-pro-detske-domovy-23-10-2021
https://dozivota.cz/clanek/0109-silvestr-v-bosku-30-12-2021-1-1-2022


NAŠE HLAVNÍ PROGRAMY 

Sociální rehabilitace 
Doprovázení

sociální služba

Kurzy

Kurzy přípravy na život, brigády,
pobytové akce

Na vlastních nohou

mladé rodiny, Absolventi

Dny pro dětské 
domovy

seznámení s naším prostředím

1514



PROGRAM KURZY
Tento program zahrnuje Kurzy přípravy na život,  
pobytové akce a brigády. 

Za rok 2021

⟫ celkem 9 víkendových kurzů   
⟫ 2x brigáda v CDB
⟫ Cyklopuťák
⟫ Silvestr v CDB

KURZY PŘÍPRAVY NA ŽIVOT 

Cílem programu je pomoci mladým lidem 
lépe se připravit na vlastní samostatný 
život. Učí se to ve stálé bezpečné skupině 
max. 12 účastníků, kde s nimi navazujeme 
hlubší vztahy. Na jednotlivých kurzech 
se opakovaně věnujeme následujícím 
tématům: porozumění sám sobě, schopnost 
komunikovat a vycházet s  druhými, po-
silování vlastní vůle, prevence závislostí, 
partnerské vztahy, bydlení, zaměstnání, 
fungování úřadů, finanční gramotnost, 
rizika na sociálních sítích apod. Zkuše-
nosti s našimi klienty, kteří jsou již v sa-
mostatném životě, nám ukazují, že těchto 
témat není nikdy dost. 

Rok 2021 byl pro realizaci tohoto programu 
opět náročný. Ve spolupráci s vybranými 
dětskými domovy jsme však nalezli 
bezpečný způsob realizace víkendů 
i v  „době covidové“. Na podzim 2021 jsme 
již kurzy pořádali tak, jak jsme zvyklí, za 
což jsme byli vděční. Alespoň částečný 
návrat do normálu je vždy fajn.

„No, na začátku se mi moc nechtělo, 
protože jsem potřebovala být o víkendu  
s rodinou. 
Na kurzu mi ale bylo čím dál lépe a vždy,  
když jsem se vracela zpátky do zařízení,  
cítila jsem se šťastnější a že na to všechno 
nejsem sama...“
Ivča, 16 let  
(účastnice Kurzů)
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„Nevěděl jsem, jak dlouhý proces 
to bude, požádat si o invalidní 
důchod. Nebýt tebe, již dávno 
bych to vzdal a nedotáhl to takto 
daleko. 

Díky tvé trpělivosti a pomoci jsem 
to nevzdal a za to vděčím tobě. 
Vážím si toho, co pro mě děláš, 
děkuju ti.“ 

Alex, 30 let

SOCIÁLNÍ SLUŽBA 
SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
DOPROVÁZENÍ 
Sociální služba Sociální rehabilitace Doprovázení stojí 
na individuální práci s klienty a zahrnuje podporu ve 
všech klíčových oblastech potřebných k překonání 
nepříznivé sociální situace a  k  sociálnímu začlenění 
(např. bydlení, zaměstnání, hospodaření a  prevence 
zadlužení, jednání na úřadech, komunikace, vztah 
k  sobě samému, žebříček hodnot, vztahy k druhým 
lidem, partnerské vztahy, rodičovství, trávení volného 
času, zapojení se do místní komunity apod.). Práce je 
založena na vztahu důvěry klienta a možné a vhodné, 
spolupracujeme s rodinami klientů, výchovnými zaří-
zeními, pracovníky OSPOD, dalšími NNO a účastníme 
se případových konferencí i  multidisciplinárních 
setkání atd. 

V roce 2021 jsme pokračovali ve spolupráci s našimi 
mladými, navázali jsme i několik nových spolupra-
cí. Pomáhali jsme jim řešit leckdy náročné situace 
a zároveň se s nimi průběžně radovali z jejich větších 
či menších úspěchů. Pandemie covidu-19 nás oproti 
předchozímu roku v poskytování sociální služby limi-
tovala minimálně.

V rámci služby jsme v roce 2021 doprovázeli  
65 klientů. 18 19



„V Boscu tě navedou na tu správnou 
cestu a je na tobě, jak se k tomu postavíš. 

Za sebe mohu po těch letech napsat, že 
je to top partička, co rozdává zkušenosti, 
je to taková druhá rodinka, na kterou se 
můžeš obrátit, a vždy tě vyslechnou.“ 

Gustav, 24 let

PROGRAM 
NA VLASTNÍCH NOHOU
Tento program je zaměřen na podporu 
mladých lidí, kteří se už opravdu osamostatni-
li nebo nestojí o pravidelné doprovázení. Často 
už založili vlastní rodinu. Udržujeme s nimi 
kontakt a  snažíme se předcházet možným 
problémům, které jim život může přinést. Posi-
lujeme jejich vlastní dovednosti, edukací dopl-
ňujeme slabá místa. Nabízíme lidskou oporu, 
poradenství osobní i partnerské, pomáháme 
rozvíjet rodičovské kompetence. Jsme tu pro 
případy nenadálé krize. V případě potřeby 
můžeme nabídnout jiný program nebo nava-
zující služby jiné neziskové organizace.  

V roce 2021 byla osobní setkávání velmi 
omezena vzhledem k tomu, že jsme nedostali 
obvyklou finanční podporu pro tento program. 
Museli jsme radikálně omezit osobní 
setkávání, ale udrželi jsme alespoň možnost 
vzdálené komunikace tak, abychom mohli 
být i nadále mladým oporou, naslouchat jejich 
trápením, případně s nimi sdílet jejich úspěchy 
a radosti.

V roce 2021 jsme v rámci tohoto programu 
pracovali s 61 klienty a jejich rodinami.

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ 
Setkání absolventů je stálicí programu Na vlastních nohou. Mladí lidé k nám mají možnost přijet na „víkendovou 
návštěvu“, setkat se s přáteli a  zároveň získat informace, podporu a další nasměrování v životě. Vědí, že v těchto 
dnech máme dost prostoru a času, který je vyhrazen jen pro ně.  
Z důvodu pandemie covid-19 jsme v zimě oblíbené setkání absolventů přesunuli do on-line prostoru. Ukázalo se,  
že to může být cesta pro „stav nouze“, avšak osobní setkání a sdílení to úplně nenahradí. Před létem a na podzim 
už se podařila klasická setkání.

Tří setkání v roce 2021 se zúčastnilo 20 osob.

ŽENY PRO ŽENY 
Jedná se o víkendové setkání určené pro mladé ženy – naše klientky. Společně se dvěma terapeutkami z řad 
našich kolegyň mohou otevírat a sdílet témata, pro která je třeba bezpečného zázemí ženské skupiny.
V roce 2021 se nám vzhledem k pandemii covidu-19 podařilo uskutečnit pouze dvě setkání za nižší účasti, než  
je obvyklé, ale pevně věříme, že se podmínky pro realizaci zlepší a příště budeme moci přivítat více mladých žen.

Dvou setkání se zúčastnilo celkem pět žen.

"
JSEM MÁMA A CO S TÍM?"

Připravili jsme nový projekt „Jsem máma a co s tím?“. Jedná se o rozvojové setkání, koncipované stejně jako 
skupina pro ženy, jen s tou obměnou, že cílovou skupinou jsou maminky s dětmi z řad našich klientek. Program 
je více uzpůsoben tématům, která přináší mateřství, a po dobu setkání je zajištěno hlídání pro děti. Díky úspěšné 
prezentaci projektu na Burze filantropie jsme získali finanční podporu.

V roce 2021 jsme realizovali jedno pilotní setkání této skupiny, účastnily se dvě maminky.
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„Norbert při návštěvě 
odlehlého dětského domova: 
„Pane, já vás znám!“ 
Pracovník CDB reaguje 
rozpačitě, tvář je mu 
povědomá, ale nemůže si 
vzpomenout, kde se setkali.
„My jsme byli u vás v Bosku 
na těch hrách, pak tam 
byla ta kapela, bylo to super. 
Pozdravujte Aleše!“ 

DNY PRO 
DĚTSKÉ DOMOVY 

Tento program je určen všem mladým 
lidem z  dětských domovů a výchovných 
ústavů, se kterými spolupracujeme. Spolu 
se svými vychovateli a dalšími hosty zde 
mají možnost seznámit se s  naším pro-
středím, programy a  našimi pracovníky. 
Zároveň u nás mohou prožít smyslupl-
ně a  zajímavě naplněný den (inspirativ-
ní hosté, hry, workshopy, koncert, tanec, 
zábava, …). 

Dny pro dětské domovy v „klasické“ 
podobě v našich prostorách proběhly 
vzhledem k epidemiologické situaci pouze 
jednou na podzim 2021. Zúčastnilo se jich 
celkem 39 mladých lidí. 

Mohli jsme však uspořádat Den pro dětské 
domovy výjezdní formou, která se nám 
osvědčila již v loňském roce. V roce 2021 
jsme navštívili různá zařízení šestkrát. 
Zúčastnilo se jich 85 dětí a mladých lidí. 
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KONTAKT S KLIENTY „NA DÁLKU“ 
je v rámci podpory v osamostatňování velmi 
důležitý. Kromě výše zmíněné zelené linky jej 
udržujeme prostřednictvím telefonu, e-mailů, 
dopisů, přání k narozeninám a facebooku.

Kromě zelené linky se v roce 2021 
uskutečnilo celkem 6 238 vzdálených 
kontaktů s klienty.

zelená linka
je osvědčená služba „přítele na telefonu“, kam 
mohou mladí lidé z našich programů bezplatně 
zavolat o radu a pomoc při problémech a v krizi 
nebo si jen tak s někým popovídat. 
Provozujeme ji denně – včetně víkendů a svátků 
od 8:00 do 21:00 hodin.

V roce 2021 jsme přijali  
212 kontaktů na zelenou linku.

DA

LŠÍ
 AK

TIVIT
Y V ROCE 2021

Časopis  
Vydali jsme také další číslo našeho Bulletinu. 
Snažíme se v něm veřejnosti přiblížit příběhy 
našich klientů a aby jeho čtenáři mohli lépe 
porozumět tomu, co a  proč děláme a čím naši 
klienti procházejí. 
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» Spolupráce s dětskými domovy a výchovnými ústavy
DD Dolní Čermná   DD Potštejn   VÚ Olešnice na Moravě
DD Holice    DD Sedloňov   VÚ Brandýs nad Orlicí (t. č. ve Vysokém Mýtě)
DDŠ Chrudim     DD Nechanice   VÚ Velké Meziříčí
DDŠ Kostelec nad Orlicí   DD Pardubice   + pracoviště Janštejn a Žďár nad Sázavou
DD Dolní Lánov   DD Moravská Třebová  

» Spolupráce s pracovníky OSPOD 
» Spolupráce s organizacemi doprovázejícími pěstounskou péči 
   převážně v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
» Spolupráce s konkrétními pěstounskými rodinami
» Spolupráce s organizacemi  »  DC Veská, Sociofactor, SKP – Centrum (Azylový dům pro muže, Městský azylový dům 

pro ženy a matky s dětmi, Intervenční centrum, Dům na půli cesty), Dům na půli cesty Květná u Poličky,  Azylový 
dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska, Diamant, Amalthea, DaR – centrum pro dítě a  rodinu, 
Salinger – Stopa čápa, Děti patří domů, Česká abilympijská asociace, Sdružení Neratov, Oblastní charita Hradec 
Králové (Poradna pro lidi v tísni, Azylový dům pro muže), Oblastní charita Pardubice, Oblastní charita Nové 
Hrady, Farní charita Dvůr Králové n. L., Potravinová banka Pardubice, Centrum sociální pomoci a služeb  
– Služby pro pěstounské rodiny, Janus Brno, Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice, Římskokatolická 
farnost Pardubice, úřady práce aj.

» Účast v odborných skupinách
» KONEP (Koalice nevládek Pardubicka), Komunitní plánování sociálních 
   služeb v Pardubicích (pracovní skupina Rodina s dětmi a mládež); 
   Asociace dítě a rodina; Asociace poskytovatelů sociálních služeb;
   Platforma Do dospělosti

» Spolupráce s odborníky
» PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D.,  proděkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
» Doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., speciální pedagog se zaměřením na etopedii,  
   edukaci jedinců s poruchami chování, Masarykova univerzita Brno
» Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

SPOLUPRACUJEME 
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NAŠE PLÁNY NA ROK 2022 

 » Zásadní událostí v roce 2022 pro nás bude stěhování naší organizace do náhradních prostor. Činíme tak 
z důvodu rekonstrukce našeho stávajícího sídla na Zborovském náměstí v Pardubicích. Uděláme vše pro to, 
aby se tyto změny nijak nedotýkaly naší práce s mladými, kterým pomáháme.

 » Velké změny nás čekají i v realizaci programu Kurzy přípravy na život. Poprvé za dobu naší sedmnáctileté 
existence budeme tyto víkendové programy pořádat mimo Pardubice v pronajatých prostorách. Důvodem 
je výše zmiňovaná rekonstrukce. Opět učiníme maximum pro to, abychom udrželi organizační i obsahovou 
kvalitu programu. 

 » Stále přemýšlíme o tom, jak efektivně pomáhat mladým lidem, se kterými pracujeme. Mimo naše stávající 
aktivity plánujeme pracovat na přípravě nového programu – rozvojové skupině pro dospívající chlapce, kteří 
vyrůstají v zařízeních ústavní výchovy. 

 » Velkou výzvou je pro nás zajištění pomoci mladým lidem s kombinací hendikepů – psychiatrickými 
diagnózami, lehčími mentálními hendikepy, poruchami osobnosti. Jejich start do samostatného života je 
mimořádně náročný. Stále hledáme společně se zástupci existující sítě sociálních služeb a dalšími odborníky 
pomoc, která by byla pro tyto mladé efektivní a udržitelná. 

 » Považujeme za velmi důležité udržet a případně i navýšit rozsah naší materiální pomoci klientům (potraviny, 
hygiena, sociální šatník…). Pro řadu z nich je stávající ekonomická situace na hraně či dokonce za hranou 
jejich finančních možností.

 » I nadále je pro nás velmi důležité spolupracovat s dalšími organizacemi z řad poskytovatelů sociálních služeb. 
Víme totiž, že pouze vlastními silami si v řadě případů poradíme jen velmi obtížně. 

 » Jsme připraveni i nadále aktivně působit v odborných skupinách a platformách, které se zabývají péčí 
o ohrožené děti a mládež a jejich vstupem do samostatného života.

Vzdělávání a rozvoj odborných kompetencí týmu vnímáme jako 
velmi důležité. V roce 2021 jsme i přes nepříznivé podmínky 
absolvovali (někdy on-line) zajímavé semináře, školení, kurzy 
a konference, z nichž vybíráme alespoň tyto následující:

 » Cochemská praxe: Úvod do interdisciplinární spolupráce  
 » Dávky hmotné nouze  
 » Dětská a dorostenecká adiktologie  
 » Dítě v pěstounské rodině a trauma  
 » Insolvence v době covidu  
 » Kurz první pomoci  
 » Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících 

profesí  
 » Násilí v rodinách a co s ním  
 » Nebát se strachu (fenomén a problematika strachu)  
 » Novinky v daních a mzdové účetnictví NNO  
 » Práce s lidmi bez domova v době pandemie covid-19  

– sdílení dobré praxe  
 » Práce s motivací klienta a hranice služby  
 » Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou I. a II.  
 » Standardy salesiánské práce s klienty   
 » Školení BOZP   
 » Trauma v dětství, konsekvence, intervence  
 » Vyhodnocování a individuální plánování situace  

ohrožených dětí  

VZ
DĚ

LÁ
VÁ

NÍ 
PRA

COVNÍKŮ

26 27



ROZVAHA ZA ROK 2021 V TIS. KČ
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

AKTIVA v tis. Kč

1. 1. 2021 31. 12. 2021

dlouhodobý hmotný majetek 154 154

oprávky k dl. hmot. majetku -36 -52

zásoby 131 194

pohledávky 102 120

krátkodobý finanční majetek 1625 1690

jiná aktiva 11 19

aktiva celkem 1987 2125

PASIVA v tis. Kč

1. 1. 2021 31. 12. 2021

jmění celkem 751 975

výsledek hospodaření 8 4

krátkodobé závazky 780 675

jiná pasiva 448 471

pasiva celkem 1987 2125

NÁKLADY v tis. Kč
spotřebované nákupy + služby 1211

osobní náklady 5892

ostatní náklady + daně a poplatky 4

odpisy 16

náklady celkem 7123

VÝNOSY v tis. Kč
provozní dotace 5687

přijaté příspěvky 1113

tržby, vlastní výkony a zboží 118

ostatní výnosy 209

výnosy celkem 7127

hospodářský výsledek 4

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Významné přijaté dary a příspěvky

Nadace J&T – Na cestě do života 293 750 Kč

Nadační fond ALBERT – Na cestě do života 3 968 Kč

Nadační fond ALBERT – Na cestě do života 49 439 Kč

Nadace Komerční Banky, a. s., Jistota 
– podpora činnosti 200 000 Kč

Nadace Terezy Maxové dětem 
–  Kurzy přípravy na život 40 000 Kč

Nadace Terezy Maxové dětem 
– Na cestě do života 200 000 Kč

Realtime Technologies – podpora činnosti 45 000 Kč

Dary z minulých let – čerpání v roce 2021 85 628 Kč

Veřejná sbírka zahájena v listopadu 2015

Leden 2021 – prosinec 2021: 
příjem na sb. účet

161 540 Kč  

Z fondu sbírky bylo v roce 2021 čerpáno 101 906,00 Kč,  
ze sbírkového účtu bylo převedeno 298 895,64 Kč.

Odkaz na zprávu auditora včetně  
účetní závěrky v plném znění: 

dozivota.cz/sites/default/files/ke-stazeni/2022-06/cdb_audit_2021.pdf
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PODĚKOVÁNÍ 
TÝMU

Za odvahu, ochotu překonávat překážky, kterých bylo v roce 2021 opravdu dost, 
za víru, že to má smysl, za nasazení pro pomoc klientům, za to, jací jste.

SALESIÁNŮM DONA BOSCA
Za podporu, za lidské i duchovní zázemí, za vytváření prostoru a příležitostí sdílet zkušenosti 

a rozvíjet se v rámci celého salesiánského díla v ČR.

PRACOVNÍKŮM ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PARDUBICKÉHO A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Za zájem řešit situaci znevýhodněných mladých lidí, za důvěru, 

konstruktivní jednání, vstřícnost a podporu.

DĚTSKÝM DOMOVŮM, VÝCHOVNÝM ÚSTAVŮM, PĚSTOUNSKÝM RODINÁM, PRACOVNÍKŮM OSPOD
Za partnerský přístup, otevřenost a důvěru. Díky tomu se můžeme doplňovat tak, 

aby naše pomoc byla co nejefektivnější.

NAŠIM MLADÝM KLIENTŮM
Za to, že se nevzdávají, i když to často nemají vůbec jednoduché.  

Mnozí z nich nám dělají radost a dodávají nám sílu k tomu, abychom i my vydrželi.

DONÁTORŮM
Za to, že se rozhodli podporovat mladé lidi na okraji společnosti. 

Za to, že při nás stojí a důvěřují nám. Bez nich by to nešlo!

DOBROVOLNÍKŮM
Za nadšení, věrnost a ochotu darovat své síly, znalosti a čas ve prospěch druhých lidí.

Vám všem patří velké DÍKY!

Dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Sociální služba 219 967,00 Kč

Královéhradecký kraj – sociální služba 1 479 159,22 Kč

Pardubický kraj – projekt „Jsem máma“ 3 901,00 Kč

Pardubický kraj – Na vlastních nohou 76 000,00 Kč

Pardubický kraj – sociální služba 3 725 597,04 Kč

Pardubický kraj – Kurzy 48 000,00 Kč

Statutární město Pardubice – projekt „Jsem máma“ 9 017,00 Kč

Statutární město Pardubice – Činnost organizace 35 000,00 Kč

Koalice nevládek Pardubicka, z. s. – příspěvek na mzdu 86 300,00 Kč

FEAD – potravinová a materiální pomoc 4 211,10 Kč

Celkem 5 687 152,36 Kč

Dotace MŠMT – formou příspěvku od ústředí 220 900,00 Kč
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NAŠI ČINNOST PODPOŘILI
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
název organizace: Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

adresa sídla, kontaktní adresa: Zborovské náměstí 2018, Zelené Předměstí,  
530 02 Pardubice

IČ: 750 459 07

organizační forma (forma právní subjektivity): pobočný spolek zapsaného spolku

telefon: 739 284 308

e-mail: naceste@dozivota.cz

web: www.dozivota.cz

datová schránka: 7pxnk9v

bankovní spojení: 2120456001/5500

č. ú. veřejné sbírky: 2000866436/2010

rada klubu v roce 2020: 
• Mgr. et Mgr. Vojtěch Sivek – člen rady, sekretář rady
• PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D. – člen rady 

• Mgr. Vojtěch Glogar – člen rady
registrace: Schváleno MV ČR dne 24. 6. 1996 č.r. II/s-OS/1-30 238/96-R. Občanské sdružení Salesiánské kluby 

mládeže založily klub s vlastní právní subjektivitou s názvem SKM – Na cestě do života dne 16. června 

2005. Klub byl v únoru 2011 přejmenován na CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže.  

Od 1. 1. 2016 nese název Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco. 

Pobočný spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným 

Městským soudem v Praze, oddíl  L, vložka 43514



DĚKUJEME VÁM ZA PŘÍZEŇ A PODPORU!

Podporujte dobré věci, o kterých jste přesvědčeni a o kterých máte dostatek informací. 
Jsme připraveni Vám je poskytnout a najít společně s Vámi ten nejvhodnější způsob  
naší spolupráce. Neváhejte nás kontaktovat!

Můžete nás podpořit:

FINANČNĚ zadáním jednorázového nebo trvalého příkazu, složenkou,  
případně osobně v hotovosti. Děkujeme za jakoukoli částku, kterou nám věnujete!  
Za samozřejmé považujeme, že Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru,  
případně s Vámi uzavřeme darovací smlouvu.

MATERIÁLNĚ TÍM, CO UMÍTE – tisk materiálů, PR služby (inzerce, reklama, grafika, …), 
poradenství, konzultace, …

Můžete nám poskytnout i ÚČELOVÝ DAR nebo si najít VLASTNÍ ZPŮSOB POMOCI.

STAŇTE SE PŘÁTELI CENTRA DON BOSCO SKM. Podporujte nás pravidelně, buďte 
nositelem našeho poslání a my Vás budeme pravidelně informovat o  tom, co děláme, 
prostřednictvím našeho bulletinu. 

Zaujaly Vás tyto možnosti? Kontaktujte nás!

KONTO VEŘEJNÉ SBÍRKY – 2000866436/2010 Výroční zpráva sestavena  
dne 31. května 2022
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Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco

Zborovské nám. 2018
530 02  Pardubice

naceste@dozivota.cz
www.dozivota.cz
facebook.com/dozivota

Pomáháme mladým lidem, kteří museli odejít z vlastní rodiny nebo jim to hrozí. 
Doprovázíme je na cestě k nalezení bezpečného místa v životě.

tým Centra Don Bosco

http://www.dozivota.cz/o-nas/kontakt/kontakty-pracovniku

