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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
název organizace: CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže
adresa sídla, kontaktní adresa: Zborovské nám. 2018, 530 02 Pardubice
IČO: 750 459 07
bankovní spojení: 2120456001/5500
číslo účtu veřejné sbírky: 2120456028/5500
telefon: 463 033 001-3
e-mail: naceste@dozivota.cz
web: www.dozivota.cz
rada klubu:
Ing. Mgr. Bc. Martin Poláček, předseda – statutární zástupce
Mgr. Jiří Křemeček, místopředseda – statutární zástupce
Monika Peterková, členka rady
registrace: Schváleno MV ČR dne 24. 6. 1996 č.r. II/s-OS/1-30 238/96-R. Salesiánské kluby založily
klub s vlastní právní subjektivitou s názvem SKM - Na cestě do života dne 16. června 2005.
15.2.2011 jsme přijali nový název: CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže (zkráceně
CENTRUM DON BOSCO SKM). Ke změně nás vedla především snaha přizpůsobit se vžitému označení naší
organizace mezi klienty a spolupracujícími organizacemi. Projekt Na cestě do života a aktivity v multifunkčním
CENTRU DON BOSCO zůstávají naší hlavní náplní, naše služby hodláme rozšiřovat.
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MOTTO
Nedokážeme vrátit zpátky čas a víme, že minulé nevymažeme.
Víme, že naučit děti z ústavní výchovy pouhým dovednostem, je žalostně málo.
Nabízíme jistotu vztahu, místo, kde se mohou vždy zastavit na kus řeči, požádat o pomoc či radu.
Vedeme je k přijetí své minulosti a otevřenému postoji k budoucnosti. Aby pro ně byl život
vzrušující výzvou a ne ohrožením.
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ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2010 pro naši organizaci znamenal rozcestí: uvědomili jsme si, že jen s nadšením nevystačíme.
Za pět let fungování projektu jsme vzbudili hodně nadějí. Na mnoha místech jsme
slyšeli o organizacích, které „zazářily“, ale brzy zhasly a zmizely někde v nenávratnu. Sami
chceme obstát a vydržet, protože dobře víme, že naše práce je „během na dlouhou trať“, s nejistými
a nezaručenými výsledky, ale uvědomujeme si také, že je to někdy téměř nadlidský závazek při
všech těch nejistotách – finančních, personálních, institučních, systémových… A abychom skutečně
vydrželi, to má své nutné předpoklady. Proto jsme zahájili proces transformace naší organizace
směrem k větší profesionalitě.
Zároveň jsme během roku 2010 zakusili spousty sympatií a podpory z nejrůznějších stran. Z podniků,
které salesiáni podporují, byl ten náš zařazen mezi prioritní. Zařízení, která s námi spolupracují,
o naši práci upřímně stojí a cení si jí, mají zájem o trvalé partnerství. Těší nás i výrazná trvalá
podpora z Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro mnohé mladé jsme se stali skutečným zázemím.
Podle vyjádření Dona Bosca, zakladatele salesiánů, jsou mladí tím nejkřehčím a zároveň nejcennějším
pokladem lidstva. Neustále jsme konfrontováni s tím, že to platí obzvláště o těch, kteří jsou příjemci
našich služeb. Příjemci je trochu zavádějící slovo, zavání pasivitou. Stávají se našimi skutečnými
partnery - jen při vzájemném respektu jeden k druhému jdeme kupředu. Musíme poděkovat našim
mladým přátelům, že díky setkávání s nimi i my můžeme růst ke stále zralejšímu lidství.
Potřeby jsou mimořádné, kapacity omezené. Stále se učíme být skutečně zodpovědnými: neslibovat
nemožné, být opravdovou oporou, i když jasně vymezenou, u vědomí vlastních omezení a respektu
k limitům a potřebám druhých.
Těšíme se z každého, i sebemenšího pokroku v naší práci. Bez vytrvalosti a obětavosti našeho týmu
a nasazení spousty dobrovolníků by to bylo nemožné. Těší nás přízeň vás všech, kteří nám jakkoli
pomáháte a držíte nám palce.

Martin Poláček, salesián, předseda klubu
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KDO JSME
•

Jsme organizační jednotkou celorepublikového občanského sdružení Salesiánské kluby mládeže.
V rámci klubů máme specifické postavení dané zaměřením na úzkou a vysoce ohroženou skupinu
klientů – děti, které musejí kus života strávit v ústavní výchově.

•

Naším posláním je tyto mladé lidi podporovat. Systematicky a dlouhodobě je pomáháme
připravovat na samostatný život a zapojit se do něj. Mladé lidi také doprovázíme, a to již za
pobytu v ústavu i po odchodu z něj.

•

Jsme součástí salesiánského díla v České republice, jež usiluje o všestranný rozvoj
mládeže. Hlásíme se k duchovnímu odkazu Jana Boska ( Don Bosco ) , který se
věnoval opuštěné mládeži v italském Turíně v 19. století a je propagátorem preventivního výchovného systému a zakladatelem salesiánského díla ve světě. Pomáháme všem,
k víře nikoho nenutíme.

SALESIÁNI DONA BOSKA
•

Společnost svatého Františka Saleského ( Salesiáni Dona Boska,
SDB) je kongregace v katolické církvi. Zakladatelem salesiánů je
italský kněz Jan Bosco (1815-1888). Jeho posledním nástupcem
je Don Pascual Chávez. Kongregace se věnuje výchově mládeže.
S tímto účelem salesiáni provozují celou řadu středisek mládeže
a podobných aktivit. Salesiáni prožívají svůj život buď jako kněží
nebo koadjutoři ( muži bez kněžských závazků a povinností ).

DON BOSCO
•

Salesiáni pracují ve většině zemí světa. Oblasti jejich působení jsou: sociální, náboženská,
kulturní, pedagogická a materiální pomoc mládeži. Salesiáni proto provozují střediska mládeže,
pořádají víkendové a prázdninové akce, zřizují školy a učňovská střediska, internáty, pracují pro
mládež na okraji společnosti, vyrážejí na misie a poskytovat sociální pomoc rozvojovým zemím,
provozují sdělovací prostředky a pomáhají ve farnostech.
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CO DĚLÁME
•

Prostřednictvím našich programů rozvíjíme osobnosti dětí z dětských domovů a výchovných
ústavů, ale i jejich schopnosti jednat v klíčových oblastech života (hledání zaměstnání, bydlení,
zacházení s penězi, prevence zneužívání návykových látek…).

•

Prostřednictvím doprovázení pomáháme mladým lidem z ústavní výchovy řešit náročné,
problematické a rizikové životní situace a vést subjektivně uspokojivý život.

•

Naším cílem je takto minimalizovat negativní dopady často patologického rodičovského
přístupu a následné izolace v institucionálním zařízení ústavní výchovy na životy mladých lidí.

Den pro dětské domovy 26.6.2010
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PROČ TO DĚLÁME
•

V dětských domovech a výchovných ústavech České republiky žije zhruba osm tisíc dětí. To je v
přepočtu na sto tisíc obyvatel vůbec nejvíce ze všech evropských zemí.

•

V České republice neexistuje státem garantovaný systém služeb sociální prevence, který
by dítěti po opuštění institucionální péče zaručoval důstojné podmínky pro život a plynulý
přechod do normálního dospělého života. Zapojování těchto mladých lidí do běžného života je
jedním ze závažných témat naší současné společnosti.

•

Dětem chybí pozitivní vzory rodinného života, neumějí nakládat s penězi, jednat na úřadech,
neví, jak si hledat zaměstnání a kde vzít bydlení.

•

Zatímco materiálně jsou děti v ústavní výchově zajištěny, citové opory a bezpodmínečného
přijetí se jim většinou nedostává.

•

Děti z ústavní výchovy mají často konflikty se zákonem. Z celkového počtu všech svěřenců v
institucionální péči se 56 % dopustilo trestné činnosti. Z celkového počtu dětí, které se dopustily
trestné činnosti (9751), se jich 91 % dopustilo trestné činnosti po skončení institucionální péče
(8873), z tohoto počtu 74 % až po roce po opuštění institucionální péče (7185).

•

Vzdělání dětí vyrůstajících v ústavní péči je na velmi nízké úrovni. Děti nedosahují vzdělání
odpovídajícího jejich intelektuálním předpokladům. Jen necelá desetina z nich dosáhne
maturity, většina skončí s výučním listem nebo pouze se základním vzděláním. Od toho se
odvíjejí problémy s nalezením uspokojivého zaměstnání.

•

Zejména chlapci, kteří vyrůstali v ústavní výchově, jsou výrazně nespokojení se svým dalším
životem. Často trpí zdravotními a psychickými problémy.

Základní zdroj: MVCR, Hodnocení systému péče o ohrožené děti, zveřejněno 16. 10. 2007
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JAK TO DĚLÁME
•

Základem naší služby je stabilní vztah založený na důvěře.

•

Náš systém aktivit stojí na dlouhodobé, individuální a pedagogicko - terapeutické práci
s dětmi a vytváření prostoru pro jejich sebepoznání, sebepřijetí a seberozvoj.

•

Jde nám o to, aby se mladým lidem, až odejdou z dětských domovů, podařil dobrý
a kvalitní život. Proto nabízíme různé programy, které mají za cíl je na samostatný život
připravit a dále jim nabízíme i osobní pomoc Doprovázení po odchodu z dětského domova.

•

Jádrem naší práce jsou základní a pokračovací Kurzy přípravy na život a Doprovázení
mladých lidí již v době jejich pobytu v ústavní výchově, ale hlavně po odchodu z ní.
Součástí Doprovázení je i Zelená linka - pomoc přítele na telefonu, kterou týdně využijí
desítky dětí.

•

S desítkami zájemců pracujeme individuálně - v rámci arteterapie či individuální
terapie.

•

Pro účastníky i absolventy kurzů pořádáme letní tábory a několikrát v roce víkendové
pobyty.

•

Zhruba šestkrát do roka připravujeme Dny pro dětské domovy, které mladým lidem
přinášejí zábavu i poučení, jsou také příležitostí seznámit se s námi, naším zázemím a
naším přístupem.

•

Systematicky spolupracujeme s patnáctkou dětských domovů a výchovných ústavů.
Většina je z našeho bezprostředního okolí – Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Klienty máme ale i ze vzdálenějších míst, například z Přerovska či Velkomeziříčska.

•

Systematicky rozvíjíme spolupráci s úřady a do naší činnosti začleňujeme dobrovolníky.
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HISTORIE
•

Základy našeho systému pomoci dětem opouštějícím dětské domovy, který dnes funguje
v Pardubicích za podpory salesiánů, položil v roce 1995 pražský Salesiánský klub mládeže – Don
Bosko. Jeho členové a spolupracovníci uspořádali pro děti z tamního domova v Počernicích letní
tábory a začali za nimi pravidelně docházet.

•

V následujících letech tito nadšenci rozvíjeli spolupráci s dalšími domovy. Byly to Pyšely, Smolina
u Valašských Klobouk, Bojkovice, Strážnice, Radhošť u Vysokého Mýta a Sedloňov. S některými
z nich spolupracujeme dodnes, přestože nás dělí stovky kilometrů.

•

Salesiánský klub mládeže – Na cestě do života na tyto aktivity systematicky navázal. Mladé lidi
z dětských domovů naše kurzy v Pardubicích prvně připravovaly na odchod do života v roce
2005, a to díky evropským fondům. Za účastníky kurzů jsme jezdili i po jejich odchodu z dětských
domovů, což byl základ dnešního Doprovázení klientů v běžném životě. Pilotní projekt trval dva
roky a přispěl i ke vzniku služby „přítele na telefonu“ - Zelené linky. Na těchto základech dodnes
stojí pomoc, kterou poskytujeme.

•

Velkým přínosem pro naše aktivity je multifunkční sál CENTRUM DON BOSCO, který vznikl opět
díky evropským penězům rok po odstartování pilotního projektu, v roce 2006. Díky tomuto zázemí
pro zhruba 140 lidí, které umožňuje pořádání koncertů, filmových projekcí či společenských akcí,
mohou být naše aktivity pro děti pestřejší.

budování multicentra (2006)
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Multicentrum dnes

ROK 2010 A MY
V roce 2010 jsme pokračovali v dlouhodobě funkčních a osvědčených
aktivitách, a to v rámci projektu Na cestě do života – podpora
a doprovázení mladých lidí z dětských domovů.
OD NADŠENECTVÍ K PROFESIONALITĚ
•

Rok 2010 si vyžádal hodně času a energie věnovaných transformaci naší organizace. Vydali jsme
se cestou profesionálního přístupu. Přepracovali jsme organizační strukturu, přijali jsme nové
pracovníky s odpovídající kvalifikací, budovali jsme si pozici mezi ústavy a šli více do hloubky
v práci s jednotlivými klienty. Začali jsme nastavovat metodiku, přizvali jsme si externí
konzultanty.

ČEHO SI CENÍME
•

Velkým úspěchem roku 2010 je zařazení účastníků našich kurzů mezi dobrovolníky organizace.

•

Výrazně jsme pokročili i na poli spolupráce s úřady a zařízeními ústavní péče.

•

Díky dlouhodobě dobré spolupráci s několika dětskými domovy a výchovnými ústavy otevřeně
a pravidelně komunikujeme o klientech, podporujeme se navzájem.

•

Spolupracujeme s patnácti zařízeními ústavní výchovy. Jsou to: dětské domovy Chrudim,
Přestavlky, Dolní Lánov, Potštejn, Sedloňov, Horní Čermná, Pardubice, Holice, Stará Ves u Přerova,
Smolina u Valašských Klobouk, Kostelec nad Orlicí a výchovné ústavy Velké Meziříčí, Žďár nad
Sázavou, Brandýs nad Orlicí a Kutná Hora.

•

Velmi úzce se rozvinula naše spolupráce s Dětským domovem se školou Chrudim (dříve Hrochův
Týnec) a jeho Výchovně-léčebným oddělením Přestavlky. Současně se jedná o zařízení, jejichž
odborný personál se aktivně účastní i pilotního projektu Pardubického kraje v rámci transformace ústavní péče podle Národního akčního plánu. Společně hledáme i nové formy pomoci.
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•

Navázali jsme užší spolupráci s lidmi z OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) - úřadu, který
dbá o to, aby nedocházelo k narušování výchovy dětí - což nám umožnilo oslovit kurátory
v regionu a vyměňovat si zkušenosti.

•

Vstříc vzájemné komunikaci vycházejí i další instituce a organizace. Například na Magistrátu
města Pardubic či na úřadě práce v Chrudimi umožnili klientům vyzkoušet si jednání na úřadě
(přepážce), rozvíjíme i spolupráci s jinými neziskovými organizacemi či domy na půli cesty.

•

Jsme aktivním členem KONEP - Koalice nevládek Pardubicka.

•

Po pěti letech působení naší organizace jsme mezi spolupracujícími subjekty vnímáni jako
věrohodný projekt, který se udržel a smysluplně rozvíjí své aktivity. Zařízení ústavní výchovy
vnímají prospěšnost našich kurzů a hlavně oceňují naši další pomoc mladým lidem – Doprovázení,
zejména po odchodu z ústavní péče.

•

V roce 2010 se také sešla námi iniciovaná Rada do života, tedy lidé z vedení dětských domovů
a výchovných ústavů, partnerských organizací, zástupci města atd. Cílem těchto setkání
je seznámit s výsledky a problematikou naší práce a společně hledat další možné postupy.

•

Základní kvantitativní ukazatele počtu programů, klientů a návštěv jsme v roce 2010 podle
plánovaného projektu splnili, někde i překročili. Ceníme si i zlepšující se kvalitu našich služeb.

NAŠI LIDÉ
•

Náš stálý tým se v roce 2010 rozrostl. V září vystřídal salesián Martin Poláček Jiřího Křemečka
ve funkci předsedy klubu. Ve snaze o proměnu naší organizace a další posun v oblasti
profesionalizace jsme získali Radka Červinku, který postupně převzal část práce Jiřího Křemečka,
zejména finanční a projektové řízení. Do stálého pracovního poměru nastoupila v září i Monika
Peterková, terapeutka, která se sice podílela na našich aktivitách od jejich zrodu, do té doby
ovšem pouze jako externistka. Posilou týmu v oblasti organizace kurzů a doprovázení byla v září
i Markéta Sodomková. V roce 2010 jsme se po letech spolupráce rozloučili s kolegy Vendulkou
Fojtíkovou, Ondřejem Zrzavým a Tomášem Chmelařem.
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Na našich činnostech se v roce 2010 jako stálí zaměstnanci podíleli:
Martin Poláček (salesián) - předseda klubu, vedoucí programů a vedoucí Kurzů
Radek Červinka – vedoucí organizace
Jiří Křemeček (salesián) - předseda klubu, finanční a projektový manažer
Monika Peterková - vedoucí Doprovázení, terapeutka
Markéta Sodomková – Doprovázení, Kurzy
Vojtěch Peterka - Dny pro dětské domovy, filmový klub, webové stránky
Vendulka Fojtíková – Doprovázení, Kurzy
Ondřej Zrzavý – lektor Kurzů, technický pracovník, Dny pro dětské domovy
Tomáš Chmelař - Doprovázení

Na organizaci našich programů se v rámci dohod o provedení práce
a dohod o pracovní činnosti podíleli i další kolegové, pomáhají desítky
dobrovolníků, a to i z řad bývalých klientů. Jsou to:
Pavel Vondřejc – IT
Martin Mucha – technický pracovník
Jiří Nejman – moderátor Dnů pro dětské domovy, asistent na Kurzech
Martina Traxlerová – lektorka Kurzů
Klára Brázdová – lektorka Kurzů
Marie Moravcová – asistentka na kurzech a Dnech pro dětské domovy
Romana Zezulková – asistentka na kurzech a Dnech pro dětské domovy
Martin Dopita – asistent na kurzech
Lukáš Vik – asistent na kurzech a Dnech pro dětské domovy
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Jan Šoltys – asistent na Kurzech a Dnech pro dětské domovy
Jan Pomikálek – lektor Kurzů
Kamil Bednář – asistent na Kurzech a Dnech pro dětské domovy
Jiří Woclawek – asistent na Kurzech
Lea Malá – asistentka na Kurzech
Eva Kindlová – asistentka na Kurzech
Pavel Nix – asistent na Dnech pro dětské domovy
Pavel Dračínský – zvukař
Drahoslava Bartošková – právní poradenství
Pavla Ďalogová – externí lektor Kurzů
Lucie Jehličková - externí lektor Kurzů
Petra Stoeva - externí lektor Kurzů
Eva Laštovková – kuchařka
Lenka Polednová – kuchařka
Jarmila Nováková – kuchařka
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KURZY PŘÍPRAVY NA ŽIVOT
•

Kurzy pořádáme od roku 2005. Jsou místem, kde s mladými lidmi navazujeme hlubší vztahy.
Spolu s Doprovázením jsou základem naší práce.

•

Cílem Kurzů je pomoci mladým lidem lépe se připravit na život po odchodu z ústavní výchovy,
vytvořit stálou a bezpečnou skupinu, kde je možné stále více otevřeně komunikovat a nabídnout
vztahy, které jsou v budoucnu dalším základem pro Doprovázení.

•

Náplň Kurzů a způsob pedagogického přístupu se postupně zdokonaluje. Na Kurzy navazuje
Doprovázení, ze kterého čerpáme zkušenosti a na tomto základě upravujeme vlastní obsah
předávaných dovedností. Obsah Kurzu je tak vždy „šitý na míru“ účastníkům a jejich konkrétním
potřebám, aktuálním problémům a situacím.

•

Provázanost Kurzů a Doprovázení zabezpečuje i prolínání personálu. Na vedení Kurzů se podílejí
i pracovníci Doprovázení.

•

Nabízíme Základní kurz a Pokračovací kurz I. a II. Během jednoho školního roku tak absolvují vždy
tři skupiny mladých lidí starších čtrnácti let sedm víkendů.

•

Kurzy na sebe systematicky navazují. Cyklicky se vracíme k několika základním zásadním tématům
a prohlubujeme je. Potvrzuje se nám, že má-li být naše pomoc efektivní, musí být kontakt a naše
působení dlouhodobé.

•

V roce 2010 jsme uspořádali 21 kurzových víkendů (3 běhy po 7 víkendech), zúčastnilo se jich
76 klientů (celkem 215 účastí), čímž jsme překročili zamýšlené kapacity.

•

Důležitým počinem byla od září 2010 změna v systém u Kurzů. Větší důraz jsme kladli na
práci s aktuální situací dětí, což by nebylo možné bez rostoucí důvěry a spolupráce se zařízeními.
Terapeutický rozměr Kurzů navíc umožnil lepší zacílení na osobní potřeby klientů a jejich
budoucí socializaci. Osvědčilo se nám, že přínosnější pro klienty je citlivě reagovat na to, s čím na
Kurzy přijíždějí (aktuální starosti a problémy). Až ve chvíli, kdy mají zpracovány aktuální události,
je možné pracovat na nových věcech a vstřebávat nové vědomosti a dovednosti.

OHLÉDNUTÍ ZA KURZY V ROCE 2010
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•

Přínosem v kvalitě Kurzů je i pravidelnější účast hostů – odborníků z různých oblastí: finanční
poradenství, bytová politika, zadlužování, vztahy, závislosti, úřady práce, sociální zabezpečení.

•

Dobře se nám dařilo propojovat Kurzy s Doprovázením.

•

Pro mnohé klienty jsme podle vyjádření spolupracujících zařízení jediným zázemím, v Kurzech
přibývají děti, které již opustily ústavní výchovu.

•

Proměna Kurzů a jejich užší propojení s Doprovázením klade velký nárok na lektory. Stojíme před
řešením otázky, jak lektory alternovat. Směřování k profesionalizaci s sebou přineslo i nutnost
řešit finanční i personální otázku.

•

Stále nemáme kapacity pro to, abychom detailně zachytili metodiku Kurzů.

•

Potvrzuje se nám, že vybudovaná důvěra na základních Kurzech umožňuje zintenzivnit práci v
Kurzech pokračovacích. Zároveň klienti, kteří jsou s námi v kontaktu delší dobu, se k nám začínají
stále častěji vracet. Je to pro nás velká odměna a zároveň závazek do budoucna. Stáváme se tak
totiž jejich podpůrným bodem. To zároveň otevírá cestu k dalšímu Doprovázení.
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KURZY PŘÍPRAVY NA ŽIVOT 2010 V ČÍSLECH
21 víkendů, 215 účastí, 76 klientů (37 ve školním roce 2009/2010 a 39 ve školním roce 2010/11)
ZAŘÍZENÍ

ÚČAST

DDŠ Hrochův Týnec/Chrudim
DD Dolní Lánov
DD Potštejn
VÚ Velké Meziříčí
DD Sedloňov
DD Pardubice
DD Smolina
VÚ Kutná Hora
Po odchodu z DD
CDD Stará Ves
VÚ Brandýs nad Orlicí
DD Horní Čermná
VLO Přestavlky
VÚ Žďár nad Sáz.
Celkový součet

43
33
26
26
19
13
13
13
7
6
6
5
3
2
215

Účast podle krajů
Pardubický
Královéhradecký
Vysočina
Morava
Středočeský
ostatní

%
38,14
32,56
12,09
8,84
6,05
2,33
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DOPROVÁZENÍ
• Spolu s Kurzy přípravy na život je Doprovázení základem naší práce.
• Stojí na individuální práci s klientem, vstupenkou do něj je účast na Kurzu.
• Mladým lidem, kteří absolvují či už prošli našimi Kurzy, nabízíme přijímající vztah, doprovázíme
je (pravidelně kontaktujeme, osobně navštěvujeme) při pobytu v ústavní péči a pokračujeme
i po jejich odchodu z ní.
• Klíčovým prvkem Doprovázení je osobní podpora klienta zvláště po odchodu z ústavní
výchovy. Řešenou problematikou je bydlení, práce, hospodaření, komunikace s kurátory, sociální
zabezpečení, podpora v těhotenství a po narození dítěte, osobní krizová situace...
• Součástí vztahu v rámci Doprovázení je i vzdálená pomoc, tedy komunikace na dálku
a bezplatná Zelená linka – služba „přítele na telefonu“, kam mladí lidé mohou zavolat o radu a
pomoc při problémech a v krizi, ale také si jen tak s někým popovídat.

OHLÉDNUTÍ ZA DOPROVÁZENÍM V ROCE 2010
S rokem 2010 v rámci Doprovázení rozlišujeme podle intenzity následující stupně:
1. NAVAZOVÁNÍ: Období, kdy se s mladým člověkem - nejčastěji účastníkem kurzů - seznamujeme
a on začíná získávat o nás a naše programy zájem.
2. KONTAKT: Jsme vnímáni jako partneři, klient je sdílný se svými problémy, často také projeví
zájem jít do pokračovacího Kurzu. Je na něm zřetelný pozitivní vliv kurzů.
3. MONITORING: Klient, který byl v kontaktu a přestal jevit o naše programy zájem, není s ním
pravidelný kontakt, ale po určitém čase ho pravidelně kontaktujeme.
4. INTENZIVNÍ PODPORA: Může být nabídnuta ve všech předchozích stupních Doprovázení.
Je časově náročnou službou v době krize či v době obtížné a rizikové situace. Využívá jednak
všech možností Doprovázení na dálku a znamená často mnoho výjezdů a osobních
intervencí ve prospěch řešení situace.
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• U Doprovázení vnímáme za rok 2010 kvalitativní posun. Jsme v kontaktu s mladými lidmi i z velké
dálky, více směřujeme k vymezování toho, komu službu nabízet a komu ne.
• Významně jsme v roce 2010 rozvíjeli spolupráci s dětskými domovy a výchovnými ústavy, otevřeli
jsme pomoc prostřednictvím odborné individuální terapie. Klienti výrazně využívali možnosti
vzdálené pomoci. Díky tomu jsou naše služby stále efektivnější.
• Náš tým jednou i dvakrát týdně za mladými lidmi v rámci Doprovázení vyjížděl do ústavních
zařízení, ale i jinam, kde žijí. Každý účastník kurzů se v průběhu roku dočkal několika návštěv.
Výjezdy do zařízení posloužily i k rozvoji komunikace s personálem.
• Osvědčily se první pokusy spolupráce s odborníky zvenku – finanční poradkyně, realitní makléř,
právnička…
• Úspěšně jsme se účastnili případových konferencí. Vzájemně jsme si předávali informace
se zástupci ústavních zařízení, kurátory i dalšími.
• Vzhledem k nedostatečné kapacitě týmu v této oblasti stále hledáme rovnováhu mezi
kvantitou a kvalitou. Zatím se soustřeďujeme jen na to nejdůležitější. Navíc se na našich službách
negativně projevil výpadek pracovníka, kterého bylo problematické nahradit.
• Nepodařilo se nám vytvořit metodiku pro Doprovázení. Důvodem je široký rozsah této služby,
zejména v dovednostech a nárocích na provázející – zasahuje do oblastí právní, sociální, péče o
dítě, hospodaření, má terapeutický rozměr. Metodika by měla být jiná než u sociálních služeb.
Je před námi i práce na individuálních plánech.
• V následujících letech bychom tedy rádi vytvořili kvalitní metodiku pro Doprovázení.
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DOPROVÁZENÍ 2010 V ČÍSLECH
• V roce 2010 jsme Doprovázeli 92 klientů (52 pravidelné doprovázení, 40 občasný monitoring),
naši pracovníci se s nimi kontaktovali 516krát (z toho v 99 případech šlo o intenzivní individuální
terapii).
• Náš tým uskutečnil celkem 1367 kontaktů s klienty na dálku (912 prostřednictvím telefonu),
přičemž 329 kontaktů tvořily hovory přijaté prostřednictvím naší Zelené linky. 192 kontaktů
proběhlo prostřednictvím e-mailu a 263 prostřednictvím dopisů a sms – například přání k narozeninám).
Doprovázení podle krajů
Pardubický
Královéhradecký
Vysočina
ostatní
Morava
Středočeský

Komunikace na dálku

Zelená linka
dopis, sms apod.
e-mail
Celkem
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%
53,20
28,16
6,41
5,24
3,69
3,30

Počet
kontaktů
912
263
192
1367

DNY PRO DĚTSKÉ DOMOVY
•

Celodenní komponovaný program běžící už od roku 2006 přivádí děti do našeho centra a umožňuje
jejich první kontakt s našimi službami.

•

Děti se tu prostřednictvím dokumentu, na jehož natáčení se samy podílejí, seznámí se zajímavým
povoláním i s člověkem, který se takto živí, z tvořivé dílny si odnesou vlastní výrobek a pobaví
se u divadelního představení či koncertu. Závěr patří diskotéce.

•

Ve spolupráci s dětskými domovy a výchovnými ústavy natáčíme i dokumenty o těchto zařízeních, jejich
moderátory a průvodci jsou sami klienti. Sestříhané snímky také promítáme v rámci programu.

•

Zveme zajímavé hosty, lidi, kteří v životě něco dokázali a jsou tak pro děti pozitivními životními vzory.

•

Jednodenní program se odehrává vždy
80 dětí a mladých lidí.

v sobotu od 9 do 17 hodin, účastní se jej průměrně 40 až

OHLÉDNUTÍ ZA DNY PRO DĚTSKÉ DOMOVY 2010
•

Od března 2010 je součástí i sportovně-vědomostní soutěž Labyrint, kterou jsme připravovali celý předešlý
rok. Své síly v ní poměřují týmy z dětských domovů, nechybí v nich ani vychovatelé. Týmy soupeří ve
vědomostních otázkách, protahují se provazovým labyrintem či společně – týmově provází kuličku skrze
labydesku – velký dřevěný labyrint.
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DNY PRO DĚTSKÉ DOMOVY 2010 V ČÍSLECH
• Dny pro dětské domovy jsme v roce 2010 uspořádali pětkrát, přijelo na ně 264 účastníků z 11
dětských domovů a výchovných ústavů.

Účast na dnech
pro dětské domovy 2010
DDŠ Hrochův Týnec/Chrudim
DD Pardubice
DD Kostelec n. O.
VLO Přestavlky
DD Holice
VÚ Velké Meziříčí
DD Horní Čermná
DD Vrchlabí
DD Sedloňov
DD Semily
VÚ Žďár nad Sázavou
Celkem
návštěva
dobrovolníci
CELKEM
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53
45
40
31
26
19
14
10
8
4
2
252
1
11
264

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE, ARTETERAPIE
• Individuální terapie je novou službou od začátku školního roku 2010/2011.
• S vybranými klienty řešíme jejich životní situace intenzivně a do hloubky. Rozkrýváme jejich
životní traumata a terapeuticky s nimi pracujeme.
• Je výrazně spojena s Doprovázením, vstupují do ní klienti na základě dohody s personálem
zařízení ústavní výchovy.
• V roce 2010 jsme takto pracovali s necelou dvacítkou klientů.

ARTETERAPIE
• V arteterapii nejde o výtvarné výkony, jde především o radost z možnosti výtvarného vyjádření,
které je mnohem starší než vyjádření verbální. Arteterapie je cestou k dětské duši. Na papír mají
děti možnost promítnout to, co se v nich odehrává.
• Pravidelnou dvouhodinovou arteterapii navštěvovali v roce 2010 každý čtvrtek mladí lidé z DDŠ
Chrudim a VLO Přestavlky.
• Arteterapeut se pravidelně setkával s etopedy těchto zařízení a o dětech vzájemně komunikovali.
• Arteterapii, kde se klientům věnujeme intenzivněji, v roce 2010 ve skupinkách navštěvovalo
dvanáct dětí, celkem šlo o 146 účastí.
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FILMOVÝ KLUB
• V rámci filmového klubu každých čtrnáct dní nabízíme mladým lidem z blízkých dětských domovů,
ale i ostatním mladým lidem, snímky světové kinematografie.
• Pod hlavičkou filmového klubu také postupně od roku 2007 díky profesionálnímu vybavení
natáčíme filmové dokumenty o dětských domovech, se kterými spolupracujeme. Zařízeními
ústavní výchovy nás ve snímcích provázejí děti a vychovatelé.
• Pokračovali jsme i v novince roku 2009 - natáčení dokumentů o vybraných povoláních, které
pomáhají mladé lidi z dětských domovů seznámit se škálou životních uplatnění. Jako reportéři
zde opět účinkují samotní mladí lidé z domovů.
• Projekce s dvoutýdenní periodou v roce 2010 navštívilo 112 lidí, natočili jsme tři nové
dokumenty.

POHÁDKA
• Pohádka Potůček a Temné jezero knížete Vodomora vznikala v letech 2008 a 2009 a trvá 1,5 hodiny. Natáčelo se především na zámku Hrádek u Nechanic.
• Je naším autorským dílem a vypráví o Vodním království, kde se rozbil pramenitý džbán, zdroj
pitné vody. Ve filmu vystupují i děti z dětských domovů.
• V roce 2010 jsme pohádku uvedli na pěti projekcích (326 účastníků). Promítání jsme využili
k představení našich aktivit a seznámení s problematikou dětí z ústavní výchovy.
• Pohádku v roce 2010 vysílala televize NOE, představila ji Česká televize v rámci pořadu pro děti
- Hřiště 7.

Na jednodenní akce a aktivity - Dny pro dětské domovy, arteterapie, filmový klub a další - k nám
v roce 2010 zamířilo na 500 osob (celkem 999 účastí).
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TÁBORY A VÍKENDOVÉ AKCE
•

Pro absolventy Kurzů nabízíme letní tábory a víkendové pobyty během roku.

•

Mladí lidé tu dále rozvíjejí své schopnosti a dovednosti, zároveň se tu také pobaví a svůj volný čas tráví
smysluplně.

•

Již potřetí jsme pořádali tábory s nácvikem pracovního poměru, kterých se účastnili především klienti z
kurzů a doprovázení.

•

V roce 2010 jsme pro děti připravili tři tábory a tři víkendové akce, zamířilo na ně 40 zájemců (celkem 71
účastí).

OHLÉDNUTÍ ZA TÁBORY A VÍKENDOVÝMI AKCEMI V ROCE 2010
•

První ze tří táborů roku 2010 byl zaměřen na získání praktických dovedností na úřadech,
v hospodaření. Tento tábor bereme jako nadstavbu Kurzu.

•

Další dva táborové pobyty roku 2010 byly zaměřeny pracovně – uklízení domu, drobné stavební práce,
čištění zahrady. Jednalo se o dva šestidenní pobyty, kdy byl čas rozdělen na pracovní dobu a volno
po práci a sváteční den. V pracovní dny bylo každý večer pravidelné hodnocení účastníků navzájem –
včetně toho, že mladí lidé mohli hodnotit i práci vedoucích.

•

Mezi víkendové aktivity roku 2010 patřilo silvestrovské setkání na chatě a setkání dobrovolníků z dětských
domovů, kteří pomáhali v rámci naší činnosti.
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HRÁLI JSME SI NA ZAMĚSTNANCE

Tábor pro absolventy kurzu, 2.-11. srpna 2010
•

Tábor byl nácvikem pracovního poměru. Děti musely denně „odpracovat“ osm hodin, „směna“ začínala
v 7.30 pracovní snídaní - každý si musel pohlídat, aby přišel včas. „Končili“ jsme v 16 hodin svačinou a
krátkým shrnutím dne.

•

Děti vyrazily na úřad práce, kde se seznámily s jeho činností, problematikou hledání práce a také se na
zkoušku přímo u přepážek „evidovaly“ mezi uchazeče o práci.

•

Na pardubickém Magistrátu si mladí lidé samostatně na zkoušku „vyřizovali“ dávky hmotné nouze,
příspěvek na bydlení, ale i vystavení nového občanského průkazu, pasu či rodného listu.

•

Po celou dobu tábora děti musely vyjít s 2500 „korunami“. Ze svých „peněz“ platily vše potřebné. Každý
den po večeři si své „finance“ přepočítaly.

•

Hra Zařizování domácnosti měla mladé účastníky tábora přimět k zamyšlení se nad tím, jak co nejlevněji
pořídit pračku, lednici, postel a stůl se židlemi. Při hře na zařizování domácnosti musely děti také navazovat kontakt s neznámými lidmi.

•

Prostřednictvím videotréninku si děti vyzkoušely i náročné situace, například vstupní pohovor do
zaměstnání.

•

Formou hry se také mladí lidé naučili připravit si levné jídlo, zajistit si je museli včetně nákupu levných
potravin.
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NAŠE PLÁNY NA ROK 2011
• V roce 2011 hodláme vypracovat detailní metodiky pro naše programy Kurzy přípravy na život
a Doprovázení – tedy pro přímou práci.
• Budeme dále rozvíjet i program Doprovázení s akcentem na kvalitativní stránku.
• Chceme intenzivněji komunikovat s vychovateli o jednotlivých dětech, rozšiřovat síť návazných služeb
a zvyšovat kvalifikaci a kompetence personálu.
• Větší pozornost budeme věnovat péči o dobrovolníky, zvláště ty, kteří vycházejí z dětských domovů.
Budeme tak pracovat s integrační skupinou, která bude sloužit ke společnému osobnostnímu růstu
– mladých z ústavní výchovy a z fungujících rodin.
• Hodláme posílit fundraising se zaměřením na privátní a podnikatelskou sféru.
• Čeká nás vypracování strategického plánu do dalších let, včetně zahrnutí naší účasti na transformaci
ústavní výchovy a péče o ohrožené děti.
• Na základě písemně deklarovaného partnerství s Dětským domovem se školou Chrudim
a Výchovně-léčebným oddělením Přestavlky uzavřeme dohodu o partnerství s dalšími zařízeními.
• Posílíme tým pro přímou práci o další dva pracovníky na plný úvazek, jeden z nich bude salesián.
• Budeme nabízet více individuální terapii i mladým ze vzdálenějších partnerských zařízení. Dosud byla
tato služba nabízena jen klientům z nejbližších míst.
• Pro personál partnerských zařízení chystáme na podzim seminář o prevenci syndromu vyhoření.
Chceme tak otevřít platformu pro vzájemné setkávání a výměnu názorů.
• Kurz přípravy na život se rozroste o další stupeň: setkání pro absolventy. Těchto víkendů se mohou
účastnit ti absolventi kurzů, kteří už nemohou na sebe vzít závazek účasti v sedmivíkendovém kurzu.
Program bude více zaměřen na řešení aktuální problematiky, se kterou k nám klienti přijedou.
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ROK 2010 V ČÍSLECH
ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
AKTIVA
a

A.

Dlouhodobý m ajetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý m ajetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

I.
II.
III.
IV.
B.

I.
II.
III.
IV.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

I.
II.

B.

I.
II.
III.
IV.
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Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

řádku
b

účetního období
1
9900,00

účetního období
2
299900,00

9900,00

299900,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

číslo

PASIVA
A.

číslo

a

řádku
b
12
13
14
15
16
17
18
19
20

485641,59
1007,00
2700,00
481934,59
495541,59
Stav k prvnímu dni

279322,27
1907,00
1989,00
269127,47
6298,80
579222,27
Stav k poslednímu dni

účetního období
3
-95075,21
8630,62
-103705,83
590616,80

účetního období
4
-79463,73
15166,62
-94630,35
658686,00

564000,00
2986,00
23630,80
495541,59

599000,00
9866,00
49820,00
579222,27

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

NÁKLADY
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Náklady celkem

624 713, 98 Kč
974 774, 60 Kč
1 265 354, 00 Kč
1 900, 00 Kč
5 537, 00 Kč
2 872 280, 28 Kč

VÝNOSY
Tržby za vlastní výnosy a zboží
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

13 342, 00 Kč
78 879, 96 Kč
308 646, 00 Kč
2 480 487, 80 Kč
2 881 355, 76 Kč

Hospodářský zisk celkem

9075, 48 kč
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY GRAFICKY

NÁKLADY
1 900,00 Kč 5 537,70 Kč
624 713,98 Kč
Spotřebované
nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady

1 265 354,00 Kč

974 774,60 Kč

VÝNOSY
13 342,00 Kč 78 879,96 Kč
308 646,00 Kč
Tržby za vlastní
výkony a za
zboží
Ostatní výnosy
Přijaté
příspěvky
Provozní dotace

2 480 487,80 Kč
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VÝNOSY PODLE FINANČNÍCH ZDROJŮ
Výnosy podle finančních zdrojů
Dotace MPSV
Dotace MŠMT Prevence
Přijaté příspěvky
Dotace Pardubický kraj
Dotace MŠMT Org. činnost
Ostatní výnosy
Dotace město Pardubice
Dotace Královéhradecký kraj
Dotace MŠMT Neorganizovaná činnost
Tržby za vlastní výkony a za zboží
CELKEM

1 583 492 Kč
349 100 Kč
308 646 Kč
300 000 Kč
135 000 Kč
78 880 Kč
55 000 Kč
32 896 Kč
25 000 Kč
13 342 Kč
2 881 355,76 Kč
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PODĚKOVÁNÍ
TÝMU
Velice si ceníme těch, jejichž úkolem je trpělivá práce s mladými lidmi z ústavní výchovy, ale i těch,
kteří jim k tomu vytvářejí zázemí a podmínky. Učíme se být jedním organismem, učíme se vzájemné
důvěře. Snažíme se být sobě navzájem oporou, pracovat tak, aby naše kroky vedly ku prospěchu
celku, abychom se navzájem mohli na sebe spolehnout.

DĚTSKÝM DOMOVŮM A VÝCHOVNÝM ÚSTAVŮM
Jste to vy, vychovatelé, kteří stojíte v „první linii“ a na jejichž poctivou a vyčerpávající práci navazujeme. Hluboce si vážíme vašeho nasazení. Ceníme si také vaší stále rostoucí důvěry k nám. Jen tak
můžeme být skutečnými partnery a spolupracovat, vzájemně se doplňovat, a to k většímu prospěchu
našich společných svěřenců.

MLADÝM LIDEM Z DOMOVŮ A ÚSTAVŮ
Moc si vážíme důvěry, kterou do nás vkládáte a toho, že jevíte trvalý zájem o naše aktivity. Máme
hluboký respekt k tomu, čemu jste nuceni v tak mladém věku čelit. Věřte, že uděláme vše pro to,
abychom vám byli prospěšní při vašem startu do samostatného dospělého života a že vám držíme
palce, abyste v něm obstáli.

DONÁTORŮM
To, co děláme, by nikdy nebylo možné bez lidí, kteří naší práci důvěřují a podporují nás. I Vy stojíte za
tím, že mladí lidé z ústavní výchovy pociťují, že se o ně někdo zajímá, že mají kam se vracet…

DOBROVOLNÍKŮM
Je vás mnoho, kteří nám nezištně, zcela bez nároku na odměnu pomáháte a velkoryse našemu dílu
věnujete svůj čas.

Vám všem patří velké DÍKY!
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JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
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 pomáhat:
FINANČNĚ zadáním jednorázového nebo trvalého příkazu nebo prostřednictvím složenky (napište
si o ni). I stokoruna měsíčně pro nás znamená hodně. Děkujeme za jakoukoli částku, kterou nám
věnujete!
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 ČLENY KRUHU PŘÁTEL CENTRA DON BOSCO SKM. Podporujte nás pravidelně, buďte nositelem našeho poslání a my vás budeme pravidelně informovat o tom, co děláme, prostřednictvím
našeho bulletinu. Budeme vás pravidelně zvát na naše akce, automaticky se stanete členy našeho
Filmového klubu.
Zaujaly vás tyto možnosti? Kontaktujte nás!

KONTO VEŘEJNÉ SBÍRKY – 2120456028/5500
PROVOZNÍ ÚČET – 2120456001/5500
CENTRUM DON BOSCO SKM je osvobozeno od daně darovací, dary jsou využity v plné výši. V
případě převodu z účtu na účet prosím uveďte nebo nám zašlete svou adresu, abychom Vám mohli
poděkovat a odeslat potvrzení o přijetí daru pro odpočet daně.
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NAJDĚTE SI NÁS
CENTRUM DON BOSCO SKM
Zborovské nám. 2018
530 02 Pardubice
tel: 463 033 001 ; 463 033 002
E-mail: naceste@dozivota.cz
www.dozivota.cz
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