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Kdo jsme
Jsme občanským sdružením a týmem, který se snaží pomáhat mladým lidem
z dětských domovů připravit se a zapojit se do normálního života.
Jsme součástí salesiánského díla v České republice, které usiluje o všestranný rozvoj mládeže, a hlásíme se k duchovnímu odkazu Jana Boska. A ten se věnoval opuštěné mládeži
v Italském Turíně v 19. století a je zakladatelem preventivního výchovného systému
a salesiánského díla ve světě.

Po s lá ní

Co děláme:
Připravujeme aktivity, které pomáhají mladého člověka (v dětských domovech) rozvíjet především v klíčových oblastech důležitých pro samostatný a rodinný život.
V rámci aktivit se snažíme o porozumění mladému člověku, jeho přijetí a nabídnutí vztahu,
díky kterému ho můžeme doprovázet během života v ústavní péči a pokračovat v této pomoci i po odchodu z dětského domova.
Doprovázíme mladé lidi v nejrůznějších situacích a osobně jim pomáháme zvládat problémy, které život přináší a na které nejsou připraveni.

Čím jsme pro děti z dětských domovů:
Jsme místem, kde třeba i po letech najdete lidi, kterým na vás záleží.
Jsme místem, kam můžete vždycky přijet, ať už chcete jenom „pobejt“, nebo potřebujete
v něčem pomoci.
Jsme místem, kde se můžete leccos naučit.
Jsme místem, kde na vás lidi myslí a tak za vámi třeba rádi přijedou.
Podpora a příprava dětí a mladých lidí z dětských domovů do normálního života

Historie

Začali jsme si uvědomovat, že mnozí z těchto mladých lídí mají velké problémy po odchodu
z dětského domova a často se neumí o sebe v normálním životě postarat, a že existuje něco
jako „bludný kruh“, který jim nedovolí vystoupit z problémů, a v jejich životě se také často
opakují osudy jejich rodičů. Proto jsme začali hledat, jak jim na cestě do samostatného života
pomoci. Díky Evropským fondům jsme v roce 2005 až 2007 realizovali první pilotní projekt
kurzů zaměřených na přípravu do života a za účastníky těchto kurzů jsme jezdili i po jejich
odchodu z DD. S dětským domovem Smolina jsme navázali úzké partnerství, které dodnes
přetrvává. Díky tomuto projektu také začala fungovat naše zelená linka, kterou dnes využívají
desítky klientů.
Díky Evropským dotacím se nám také v roce 2006 podařilo vybudovat a provozovat moderní
a účelné zázemí, které nám dovoluje pořádat zajímavé akce menšího i většího rozsahu.
Otevřeli jsme CENTRUM DON BOSCO, ve kterém se odehrává většína programů a je známým místem, kam přijíždějí stovky dětí z mnoha dětských domovů.
V roce 2005 vzniká nový název našeho projektu a také stejnomenný Salesiánský klub mládeže
- Na cestě do života, který se stará o další materiální zázemí, organizuje tábory a víkendovky,
a také díky veřejné sbírce shání peníze na auto, které využíváme pro doprovázení. Také z organizačních důvodů tento klub převezme od r.2009 vlastní činnost ve prospěch dětí z dětských
domovů a bude zodpovědný za realizaci programů.
V roce 2006 otevíráme činnost pro dětské domovy z širokého okolí Pardubic tak, jak ji známe
dnes - kurzy, dny pro dětské domovy, filmový klub a doprovázení.

Vznik programu v roce 2005 - pilotní projekt doprovázení

H i s to r ie

Začátek naší činnosti se datuje od roku 1995, kdy pro dětský domov v Praze Počernicích připravujeme první prázdninové pobyty a pravidelně do něj přicházíme. A v dalších letech jsou to
postupně další domovy, se kterými spolupracujeme: Pyšely, Smolina u Valašských Klobouk,
Bojkovice, Strážnice, Radhošť u Vysokého Mýta a Sedloňov.

CENTRUM DON BOSCO NABÍZÍ PRO PROGRAMY:

C e n tr u m D o n B osc o

MULTIFUNKČNÍ SÁL S MODERNÍM VYBAVENÍM:
•
•
•
•
•

pro koncerty, vystoupení a diskotéky s kapacitou pro 146 osob
barový prostor, kulečníky a posezení
internetové připojení na čtyřech počítačích
projekce filmů
dvě poloprofesionální kamery a dva výkonné počítače pro střih filmů

Jsme místem, kam mohou mladí lidé přijít a něco se naučit
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projektový manager, větší část úvazku dobrovolně
vedoucí kurzů a doprovázení, větší část dobrovolně
vedoucí Dnů pro DD, lektor kurzů a technický pracovník
koordinátorka kurzů a pracovnice pro doprovázení:
doprovázející pracovník
lektorka, terapeutka, supervizorka, částečně dobrovolník
lektor PC kurzů, správa PC, propagace
filmový klub, tvůrce soutěže pro DD
moderátor dnů pro dětské domovy, filmový klub
filmový klub
zvukař
lektor PC Kurzy
pomocný pedag. pracovník - kurzy, částečně dobrovolník
pomocný pedag. pracovník - kurzy, částečně dobrovolník
pomocný pedag. pracovník - kurzy, částečně dobrovolník
pomocný pedag. pracovník - kurzy
administrativní pracovník - částečně dobrovolník
pomocný pedagogický pracovník - kurzy, dobrovolník
filmový klub, dny pro dětské domovy, dobrovolník
dobrovolník, dny pro dětské domovy
dobrovolník
ekonom, částečně dobrovolník
účetní

V roce 2008 byla proplacena mzda v přepočtu na 4 celé pracovní úvazky, dobrovolná práce
vykonána cca v přepočtu 3 celých úvazků.

Snažíme se být spolehlivými lidmi, na které se mohou i v budoucnosti obrátit

T ým

Tým a pracovníci zangažovaní na projektu:

Dny pro dětské domovy

D n y p r o d ěts k é domo v y

Program je nabízen především dětem a mladým lidem z okolních dětských domovů.
Jedná se o sobotní celodenní program, kterého se účastní jak děti, tak i jejich vychovatelé,
kteří je doprovázejí.
Smysl tohoto programu napovídá motto „užitečná zábava“. Tyto programy jsme začali nabízet poprvé na podzim roku 2006. Centrum Don Bosco se díky těmto dnům stalo známým
již pro 298 dětí a většina z nich se na programy těší. Naší snahou je nabízet kvalitní, pestré
programy, které se snaží rozvíjet osobnost, dovednosti, znalosti a další momenty důležité
pro normální život.
Během těchto dnů je pravidelně představováno vždy jiné povolání. Filmový klub o jednotlivých dětských domovech, které k nám jezdí, natáčí dokumentární filmy, které se zde promítají. Zveme také zajímavé hosty, kteří v životě něco dokázali a mají třeba i v něčem společné
osudy jako tyto děti z domovů. O
program se stará stálý tým, který
se postupně s dětmi více poznává,
a vytváří se tak rodinná atmosféra.
Jsou zde přítomni i pracovníci, kteří
mají na starosti dlouhodobé doprovázení.

motto : „užitečná zábava“

Nejvíce stále přitahuje moderně pojatá soutěž,
obdobná jako znáte z televizních obrazovek , které se
účastní dvojice osob na způsob „Milionáře“ s tím, že
i všichni v sále soutěží díky hlasovacímu zařízení.

Co je na programu nejhezčí, je
především atmosféra, která tu panuje,
a také to, že se tu mládež setkává se
svými kamarády z jiných domovů, na
které se těší.
Děkujeme jednotlivým dětským
domovům za to, že k nám jezdí a
těšíme se na další společně prožité
okamžiky. Rádi Vás zase uvidíme.
Děti přijíždějí společně s vychovateli

Kurzy přípravy do života

KURZY ROZVOJE OSOBNOSTI
Cíl kurzů

Pomoci mladým lidem připravit se lépe na život po odchodu z ústavní péče.
Vytvořit stálou a bezpečnou skupinu schopnou otevřeně komunikovat.
Nabídnout vztahy schopné do budoucnosti pomáhat v rámci doprovázení.

Témata kurzů

- zdravé sebevědomí, posilování vlastní vůle
- poznání svých silných a slabých stránek
- průvodce hledání zaměstnání a přijímací pohovor, životopis
- závislosti
- hospodaření s penězi a systém sociální podpory
- základní počítačové dovednosti, vyhledávání podstatných informací na internetu

Kurzy jsou otevřeny pro další doprovázení.

Kurzů se účastní pracovníci, kteří mají na starosti dlouhodobé doprovázení, zde navazují
s mladými lidmi vztahy, představují jim nabídku pomoci do budoucnosti, poslouchají jejich
životní příběhy a spoleně se pak
v týmu pro doprovázení snaží
o individuální přistup ke každému mladému člověku.
V roce 2008 se uskutečnilo
19 víkendových kurzů.
40 osob ukončilo běh kurzů
na konci školního roku a
a dalších 40 osob - mladých
lidí ve věku od 14 let kurzy
v září začalo.

Odvaha se pravdivě podívat na sebe i na budoucnost

Každé setkání je pro nás malým
dobrodružstvím. Přes veškerou
přípravu se jeho atmosféra nedá
nikdy naplánovat. V bezpečném
prostředí uzavřené, pravidelně se
setkávající skupiny, se účastníci učí
lépe porozumět sami sobě, svým
pocitům a vztahům, učí se vyjadřovat
svůj názor, dávat si vzájemně
zpětné vazby, reagovat na různé
situace, otevřeně komunikovat,
spolupracovat, nést zodpovědnost
za svá rozhodnutí. Snažíme se
podporovat v nich to dobré.
O tom, že tahle práce má smysl, nás přesvědčuje
také pokračovací kurz, kde se setkáváme s
absolventy kurzů minulých. Tady mezi námi
panuje ještě větší důvěra a spolupráce, je hezké
vnímat, jak se členové skupiny akceptují a mají
rádi, vazby, které vznikly, jsou pevnější, jsme
již zvyklí na určitý způsob práce, můžeme
si dovolit být k sobě náročnější. Účastníci si
sami uvědomují, že práce na sobě je “nikdy
nekončící příběh”, jsou na nich patrné často
již skutečné pokroky. Daří se nám tady
vytvářet vztahy, které pokračují i po odchodu
z dětského domova.
		
Monika Peterková
psychoterapeutka

Každý osud se dá změnit, když to člověk vezme do svých rukou

Doprovázení

D o p r o v á ze n í

V uplynulém roce jsme se snažili s těmi, kteří ukončili kurzy, zůstat v kontaktu v rámci dalšího doprovázení a pomáhat jim, aby lépe zvládali svůj vlastní život.
Proto jsme často vyjížděli jak do dětských domovů, kde tito mladí žijí, tak i do učilišť, škol
a především tam, kde žijí po odchodu z ústavní péče.
O jejich budoucnosti jsme začali přemýšlet spolu s jejich vychovateli, řediteli a také jsme
začali více navazovat kontakty s dalšími zařízeními, které jim mohou pomoci.
Pomáhali jsme těm, kteří prožívají různé problémy jako je ztráta bydlení, těhotenství, finančí
tíseň apod.
Doprovázející pracovníci se účastní programů, které pro tyto mladé lidi připravujeme, hovoří s nimi, pomáhají hledat řešení v obtížných situacích.
Prospěšné je, že například na kurzy doprovázející pracovníci vnášejí i konkrétní problémy, které často již jejich známí
vrstevníci prožívají, jaké udělali chyby a jak je možné jim
předcházet.
Doprovázení nespočívá jenom v řešení velkých problémů, ale ve věrném kontaktování, setkávání a pravidelném
objíždění klientů. Tito mladí lidé si totiž teprve postupně
uvědomují, že je tu někdo, komu na nich záleží, že je tu místo a lidé, za kterými se mohou vracet a říci si jim o pomoc.
V tomto roce jsme se také začali pravidelně 2x měsíčně
scházet a hledat, jak lépe pomáhat a doprovázet.
S několika mladými lidmi, kteří to hodně potřebovali, jsme
byli často v kontaktu tak, jak to vyžadovala jejich situace.
Současně vnímáme, na jak tenkém ledě se pohybujeme,
co se všechno skrývá za situací těchto „dětí“, a že budeme
rádi, když pomůžeme alespoň některým.
Motto: Lásky odcházejí - my zůstáváme
Rádi za mladými lidmi z domovů přijedem do všech míst

Vytočíme dobře pamatovatelné číslo zelené linky (neuvádíme zde toto číslo, z toho důvodu, že je určena pouze klientům v doprovázení) a hláska nabídne dvě možnosti spojení
na pracovníky doprovázení. Díky této lince můžeme být téměř stále nablízku, mladí lidé
vědí, komu volají, a proto se tolik nestydí. Často jsme pro ně jediní, kam se mohou obrátit,
mohou bezplatně zavolat třeba z budky na nádraží, z mobilu, když dojde kredit....
Pohovořit si, pozdravit, sdělit, co se odehrálo důležitého, a především mít možnost situaci
prohovořit, požádat o radu, či si již domluvit konkrétní schůzku s doprovázejícím pracovníkem, či zpětné zavolání někoho jiného z týmu.

Nestačí mít pravidelnou službu ale i otevřené srdce

Ze l e n á lin ka

Zelená linka

Filmový klub
Promítání
Každých čtrnáct dnů v úterý podvečer promítá filmový klub zapůjčený film, zváni jsou jak nejbližší dětské domovy, tak další mladí lidé,
kteří navštěvují naše středisko mládeže.

Film o vý k l u b

Natáčení
Zázemím filmového klubu jsou dvě kvalitní poloprofesionální kamery
a výkonné počítače jako střižny.
Filmový klub zaznamenává významné a zajímavé aktivity v rámci dění
našeho projektu, průřez dění na Dnech pro dětské domovy a záznamy
o některých mladých lidech, kteří již odešli z dětského domova. Díky
tomu si vytváříme vlastní prezentační materiály.

Filmy o dětských domovech
O dětských domovech, které k nám jezdí pravidelně na akce, postupně natáčíme dokumentární filmy, kterými nás provázejí samotné děti a vychovatelé těchto domovů. Tyto
krátké filmy potom promítáme v rámci Dnů pro dětské domovy všem zúčastněným.

V roce 2008 jsme se také pustili do náročnějšího díla - natáčení filmové
pohádky.
Rolí filmového klubu je také zprostředkovávat společenskému okolí tématiku
mladých lidí z dětských domovů - především problematiku po opuštění ústavní
péče.
O domovech, se kterými spolupracujeme, máme natočeny dokumentární filmy

Celý film, byl natáčen na podporu Projektu Na cestě do života a tedy především dětí, které žijí
nebo žily v dětských domovech. Herce, kterých je v pohádce téměř 90, zde tvořili, mimo jiné,
lidé, kteří jsou do projektu nějakým způsobem zapojeni, a také samy děti z dětského domova
v Nechanicích.
Cílem pohádky je lidi nejen pobavit,
ale také seznámit veřejnost s touto
problematikou (diváci před pohádkou
uvidí krátký film o dětech z dětských
domovů a o projektu Na cestě do života). Každý, kdo se rozhodne pohádku
shlédnout, v kině nebo na DVD, automaticky těmto dětem pomůže, protože
výtěžek ze vstupného a z prodeje DVD,
triček a dalších propagačních materiálů
půjde na celý projekt Na cestě do života.
Pohádka, trvající asi 1,5 hodiny, se
natáčela v roce 2008 především na zámku Hrádek u Nechanic, v okolí Malých Svatoňovic
a v Bozkovských dolomitových jeskyních. Natáčení se zúčastnily různé šermířské skupiny,
Hasičský sbor města Úpice či Pyrotechnická služba armády ČR z Náměšti nad Oslavou.
Pohádka je naším autorským dílem a vypráví o Vodním království, kde se rozbil Pramenitý
džbán, nekonečný zdroj tolik potřebné vody. Nekonečné sucho hubí život na zemi. Král Bořivoj se rozhodne vypsat odměnu:
ruku princezny a půlku království
tomu, kdo přinese zpátky vodu jeho
zemi.
Generálním partnerem pohádky
je Královéhradecký kraj.
Pavel Nix - režisér
www.vodomor.cz
Děkujeme všem, kteří se podíleli na natáčení pohádky

N aše v la s tn í p o h á d k a

Potůček a Temné jezero knížete Vodomora - filmová pohádka

Tábor

Pr á z d n i n y

Co: Pořádáme tábor pro absolventy Kurzů přípravy na život. Jedná se o deset dní prožitých
převážně v Pardubicích a naplněných programem, který úzce navazuje na to, co děti prožily
v rámci kurzů.
Kdo: Program připravují a děti jím provází naši pracovníci, které děti znají z kurzů a kteří
se podílejí na jejich dlouhodobém doprovázení.
Náplň: Program tohoto tábora navazuje a dále rozvíjí obsah kurzů. Na tomto táboře nám
podobně jako při kurzech jde především o přípravu mladých lidí na život, který je čeká po
odchodu z DD. Tato příprava spočívá v rozvoji sebepoznání, komunikačních dovedností,
schopnosti umět se prosadit, umění vést domácnost, orientace na trhu práce a v systému
sociálních dávek a dalších dovedností umožňujících úspěšné začlenění do života ve společnosti.
Samozřejmě kromě těchto praktických činností je dostatek prostoru pro vytváření a spoluprožívání hezkých chvil naplněných hrami, výlety, volnou zábavou, rozhovory ... Při naší
činnosti chceme mít na zřeteli především dlouhodobé doprovázení, proto je také důležité
navazování dlouhodobého vztahu, hledání řešení osobních problémů v rámci osobních rozhovorů, pro které tyto tábory skýtají ideální prostor.
Tábor jsme obohatili spoluprací s ÚP Chrudim a s úsekem prevence a sociálních služeb
Magistrátu města Pardubic. I přesto, že byl program docela nabitý, účastníci byli nadšení!

Obsah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

návštěva úřadu práce a problematika hledání práce
návštěva sociálního odboru Městského úřadu
práce s počítačem a internetem
orientace v cizím prostředí
zamýšlení se nad řešením situace po odchodu z DD
nácvik komunikace v různých situacích (ve městě, na úřadě)
videotrénink
praxe vedení domácnosti
otázka trávení volného času
představení možností naší další pomoci
a samozřejmě zábava: nejrůznější hry, tvořivé aktivity, aquapark, výlety, domácí kino ..
Rozvíjeme, co jsme se naučili na kurzech

Ukázka jednoho dne:
Začíná nám „den rodin“. Předchozího večera jsme byli rozděleni do malých skupin - pomyslných
rodin: někdo si zahraje na tátu a mámu, někdo bude dítě. Do každé rodiny je přiděleno další dítě
z řad vedoucích. Je na nás, jak naložíme s částkou, kterou jsme do každé rodiny dostali: kde
a za kolik pořídíme snídani, jak si zařídíme oběd, večeři, kde a jak strávíme volný čas. Vstáváme
v 7:00. V 7:30 probíhá „pracovní snídaně“ - začíná nám směna (jako v každý pracovní den),
která končí v 16:00 a navazuje na ni svačina. Po snídani odjíždíme na úřad práce, kde se
zaregistrujeme do evidence uchazečů o práci. Máme štěstí, od úřednice dostáváme typ na
možného zaměstnavatele; druhý den ráno se u něj máme hlásit u přijímacího pohovoru.
Vracíme se zpět. Každá rodina má čas na oběd, po kterém následuje program věnovaný
společenskému chování. A když nám v 16 hod „padla“, máme až do 21:00 volno, abychom
prokázali, že jsme schopni se domluvit na společném strávení volného času: tak se jedna
rodina vydá po výborné večeři, kterou si sami uvařili, na vycházku, jiná si po večeři zajde
zaplavat na bazén a další po večeři v pizzerii stráví zbytek času při společenské hře. Až
společná reflexe na závěr dne odhalí, že (samozřejmě) všechno nebylo ideální: uvědomujeme
si, kde máme slabá místa a na co si bude dobré dávat pozor při komunikaci a v zastávání
určitých životních rolí.

Rodina a práce

Arteterapie

Ar teter a p ie

V arteterapii nejde o výtvarné výkony, nic zde není
špatně, jde především o radost z možnosti výtvarného
vyjádření řečí, která je fylogeneticky starší než vyjádření
verbální.
Kdo: Od října 2008 do našeho zařízení dojíždí skupina
dětí z DDŠ Hrochův Týnec a z VLO Přestavlky. Tyto
dvě skupiny se střídají po 14 dnech. Některé z těchto dětí
navštěvují také Kurzy přípravy na život.
Jak: Arteterapie se odehrává v malé skupině, která čítá
maximálně 6 dětí, aby byl dostatečný prostor pro každého jejího účastníka a aby to nemělo negativní vliv na
skupinovou dynamiku. Trvá 1,5 hodiny a odehrává se
v prostorách, které děti dobře znají z Dnů pro dětské
domovy, příp. z kurzů. Začínáme společným ohlédnutím
za uběhlými čtrnácti dny a vlastní tvorba je pak ukončena krátkou reflexí nad právě proběhlou výtvarnou aktivitou.
Proč: Arteteterapie je cestou
k dětské duši. Obraz je tím prvním
jazykem, kterým člověk komunikuje
dříve než je schopen používat řeč, než se vůbec chopí slov. Na papír mají
děti možnost promítnout své životní zápasy, které mnohdy - díky různým
blokům - ani nedokáží obléct do slov. Arteterapie, potažmo výtvarná
tvorba v sobě skrývá i velký abreakční potenciál. Díky korekci výtvarného
projevu, který je odrazem dětského uchopování světa kolem nás, je možno
dosahovat i jistých pozitivních změn v duševních strukturách dítěte,
mladého člověka, v pojímání světa, který je obklopuje, vztahů, které jsou
pro ně mnohdy velmi komplikované a spletité. Arteterapie tak může být
jednou z nějméně ohrožujících cest ke znovunavázání kontaktu se svými
nejvnitřnějšími potřebami, se svým nejvlastnějším já.
Co je uvnitř duše skryté se dá číst z toho, co vyvtvoříme

Nejmilejší koncert

Da l š í a kce

Stali jsme se spolupořádající
organizací prestižní soutěže,
kterou pořádá federace dětských
domovů v ČR. Akci jsme pořádali
ve spolupráci s Pardubickým
dětským domovem a zúčastnilo se
jí přes 120 dětí.

Víkend
po odchodu z DD
Na jaře jsme zorganizovali
víkend, na kterém jsme
se setkali s těmi, kteří již
odešli z dětských domovů.
Na obrázku právě
obcházíme přehradní
nádrž Seč.

Silvestrovský pobyt
Jsme prožilili na sjezdovkách ve
Ždáře nad Sázavou,
v Pardubicích - na obrázku je
slavnostní večeře.
A poté na chatě v Orlických
horách - Uhřínově.
Atmosféra rodinnosti - základ úspěchu

Rozvaha

Fin a n c o v án í
Salesiánské středisko mládeže SKM

Výkaz zisku a ztrát

Zborovské nám. 2018, 530 02 Pardubice

Celkové příjmy a výdeje za projekt „Na cestě do života“
v roce 2008

Eko n o m i k a
Materiál
Energie

Osobní
náklady
Ostatní
náklady

Služby

Ekonomická čísla nevyjadřují dobrovolnické nasazení

Dvakrát v průběhu roku jsme se setkali s lidmi z vedení dětských domovů, partnerských
organizací, zástupců města atd., abychom je seznámili s výsledky a problematikou naší
práce a společně s nimi hledali další možný vývoj v oblasti projektu. Z této rady vzešla
například zajímavá spolupráce s Magistrátem Pardubic - pro letní tábor a další zajímavé
nápady.
Děkujeme všem, kteří se těchto rad zúčastnili.

V tom, co děláme, chceme být transparentní

R a da d o ž ivo ta

Rada do života

Poděkávání na závěr
Týmu
Jako vedoucí projektu bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat všem členům týmu, kteří se na
projektu v uplynulém roce podíleli, za nasazení pro mladé lidi, za vykonanou práci, která byla
také z velké části dobrovolná, a také za odvahu růst, učit se a hledat jak efektivně pomáhat.
Myslím, že jsme společně odvedli kus práce, která je vidět minimálně na počtu aktivit a také
na rozzářených tvářích mladých lidí, kteří se k nám těší a přijíždějí za námi.

Po d ěko v án í

Dětským domovům
Vážíme si důvěry, kterou si u vás naše Centrum DON BOSCO vybudovalo, za věrnost našim
programům. Chceme výjadřit respekt k vaší výchovné práci a poděkovat za všechno, co pro
své děti děláte, a našim přáním je na tuto vaši práci navazavat, spolupracovat a pomáhat vašim
dětem tam, kam už vaše možnosti natolik nedosáhnou - po odchodu z dětských domovů.

Mladým lidem z domovů
Vážíme se vaší důvěry, máte naši úctu a respekt, že unesete tolik nejrůznějších zkoušek
a břemen, které vám nepříznivý osud vložil do vínku. Chceme vás ujisit, že vaše životní štěstí
je smyslem naší činnosti. Přejeme si, abychom pro vás byli v Pardubicích místem, kde najdete
kousek jistého zázemí a opory v životě. Nebojte se vzpomenout si na nás v těžkých chvílích
a ozvěte se, my tady pro vás budeme i nadále.

Donátorům
Evropskému sociální fondu
Ministerstvu práce a sociálních věcí - oblasti pro rodinu
Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy
Pardubickému kraji
Královéhradeckému Kraji
Městu Pardubicím
Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Sponzorským firmám

Salesiánské středisko mládeže - SKM
Zborovské náměstí 2018
530 02 Pardubice
IČO: 65667425
Středisko je součástí celorepublikového sdružení dětí a mládeže:
Salesiánské kluby a mládeže, Kobyliské nám 1, Praha 8

místopředseda klubu: Ing. Josef Trochta
Zplnomocněný a zodpovědný zástupce za projekt: Mgr.Jiří Křemeček

Od 1.1.2009 na základě reorganizace činnosti v salesiánských klubech
mládeže v rámci Pardubic a při zachování plné kontinuty obsahu,
díla, včetně pracovního týmu, přechází veškerá činnost projektu pod:
Salesiánský klub mládeže - Na cestě do života
Zborovské náměstí 2018
530 02 Pardubice
IČO: 750 459 07
Předseda klubu: Mgr. Jiří Křemeček
Místopředseda klubu: Ing. Mgr. Martin Poláček

K o n ta kty

Statutární zástupce: předseda klubu Mgr. Jaroslav Trávníček

Kontakt
Salesiánský klub mládeže - Na cestě do života
Zborovské nám. 2018
530 02 Pardubice
email: naceste@dozivota.cz
tel.: 466 335 178
www.dozivota.cz

