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Rok 2011
Tak jsem konečně zasedl, abych napsal úvodní slovo. Mezitím si odskakuji - chci se podívat
na program Dne pro dětské domovy, posledního letošního, předprázdninového. A taky je tu
na návštěvě zástupce Opatovických elektráren – chtějí do nás investovat nějaké prostředky.
Je potřeba se mu věnovat.
Má tak příležitost udělat si konkrétní představu, jak naše práce vypadá (i vy si ji můžete udělat díky této
výroční zprávě). I když, pravda, nejde o naši stěžejní aktivitu – má spíše sloužit k tomu, aby s námi děti
vyrůstající v ústavní výchově přišly spontánně do kontaktu. Budou to mít jednodušší, až budou vstupovat
do Kurzů přípravy na život: tam už na sobě budou muset tvrdě pracovat – a to se nám, ruku na srdce
– v mládí nikomu nechtělo. A bude fajn, když odpadnou alespoň některé bloky a zábrany. Se zástupcem
elektráren hodně povídáme. Cítím z něho nelíčený zájem. A sám si přitom uvědomuji, co mi tu defiluje
před očima: jak se naše jednotlivé aktivity snoubí do smysluplného celku – jak jedna druhou podporuje.
Dokument o povolání pečovatelky natočili v místním domově důchodců mladí, kterým se věnujeme
v individuální terapii a arteterapii. Je na nich znát, jak osobnostně povyrostli. Mezitím si všimnu dívky,
která k nám kdysi jezdila do kurzu a už má vlastní dítě. Přišla se pochlubit – přijeli z jejího „děcáku“. Kdysi
jsme se i s ní dost nadřeli. Na dlouho se pak vytratila. V roce 2011 začala jezdit na Setkání pro absolventy
kurzů. Má zájem o naši pomoc a říká si o ni – chce být lepší matkou než ta její, která to prostě nezvládala.
Tak i Den pro dětské domovy zároveň funguje jako určité kontaktní místo. Do vějíře našich aktivit mi tak
přibývá ta nejzásadnější – Doprovázení. V posledních dvou letech hledáme jeho stabilní personální tvář.
Znovu a znovu si uvědomujeme, že bez toho stěží můžeme budovat dlouhodobé stabilní a bezpečné
vztahy, které jsou tím nejpodstatnějším, co ti naši mladí potřebují.
Skládáme účty za rok 2011. Když se za ním ohlédnu, vidím velkou důvěru ze strany dětských domovů
a výchovných ústavů a především našich společných svěřenců. Ale také vidím tu spoustu dřiny, často
na pokraji sil, našich pracovníků, bez které by tato důvěra nebyla. Jim i všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem
podpořili, nebo prostě jen fandí činnosti ve prospěch těch nejpotřebnějších, patří můj upřímný dík.
Martin Poláček
předseda klubu
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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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„Umět si udělat srandu sám ze sebe“
(příběh)
Kdybychom měli kouzelný proutek, u řady mladých lidí,
které máme tu čest podporovat, bychom řadu věcí
z minulosti nejraději odčarovali. Pravda je, že Petr
toho těžkého zažil tolik, že by to stačilo na několik
životů. Surové opakované týrání opilého táty.
Noční můry, těžké deprese, záškoláctví, útěky,
problémy v chování, pro naši práci bohužel
až příliš často klasika...
Na Kurzech přípravy na život prvním rokem
skoro nepromluvil, bál se projevit, nechával
se ovlivňovat druhými...
Dnes je z něj docela pohledný příjemný mladý muž,
o němž jeho okolí mluví jako o někom, kdo se nebojí
sdělit svůj názor a umí nahlas vyjádřit i své emoce. Nechce
se nám věřit, že je to „ten samý kluk“.
Nestalo se tak díky kouzelnému proutku. Kurzy, individuální terapie, různé pobytové akce, společné brigády,
teď je pro něj důležité zařazení do dobrovolnického programu, které mu dodává sebevědomí. I on nám
začíná dávat, není jen „konzumentem“. Nestalo by se to bez perfektní spolupráce s partnerským dětským
domovem a pracovnicí OSPODu. A také bez navázání tenkých nitek důvěry s jeho matkou, která „sama
na vše nestačí“. Díky těm nitkám na nás nežárlí a stále víc chápe, že to vše proměňuje jejího syna k lepšímu.
A sama chce spolupracovat. Petr si u nás sahá na svou hodnotu a rád se k nám v tom osamostatňování
vrací.
Z toho smutného kluka, který před časem nechtěl žít, je dnes bavič, který si umí dělat legraci sám ze sebe
a lidé kolem ho mají rádi. A to nemluvíme o tom, že docela dobře zvládá střední školu. Kdybychom celou
svou námahu vynakládali jen kvůli němu, stojí to za to!
Monika Peterková
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KDO JSME
Naše organizace je součástí celorepublikového občanského sdružení Salesiánské kluby mládeže a navazuje svým posláním na práci Dona Bosca (viz dále).
Mezi našimi pracovníky jsou i dva salesiáni - řeholníci a členka Sdružení salesiánů spolupracovníků.
Nečiníme rozdíly. Spolupracujeme s každým mladým člověkem, který o to stojí, a nikoho nenutíme k víře.

,,Neztrácejte čas, konejte dobro
a konejte ho mnoho. Nebudete
toho nikdy litovat!“
Don Bosco

CO DĚLÁME
• Pracujeme s mladými lidmi v ústavní výchově
• Pomáháme s jejich přípravou na samostatný život
• Podporujeme je již během pobytu v ústavní výchově a především po odchodu z ní
„Jediným přepychem jsou lidské vztahy“
Antoine de Saint-Exupéry
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JAK TO DĚLÁME
• Kombinujeme pedagogickou, terapeutickou a sociální práci.
• Základem naší služby je stabilní vztah založený na důvěře.
• Náš systém aktivit stojí na dlouhodobé, individuální a pedagogicko terapeutické práci s mladými lidmi
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 je mají za cíl na samostatný život připravit a dále jim nabízíme i osobní
pomoc doprovázení po odchodu z dětského domova, výchovného ústavu.
• Páteří naší činnosti je kombinace dvou programů: Kurzy přípravy na život a Doprovázení. Kurzy obnáší
systematickou přípravu na samostatný život, Doprovázení v době pobytu mladých lidí v ústavní výchově,
ale především po odchodu z ní, je terénní prací a aplikací osvojeného.
• S desítkami zájemců pracujeme dále individuálně - v rámci arteterapie či individuální terapie.
• Pro účastníky i absolventy kurzů pořádáme letní tábory a několikrát v roce pobytové akce.
• Čtyřikrát 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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Práce ve skupině
• Kurzy přípravy na život

Individuální práce s jednotlivcem
• Doprovázení

• Dny pro dětské domovy

• Zelená linka, telefon, návštěvy

• Pobytové akce

• Práce s rodinou, komunikace s vychovateli, OSPODy

• Tábory

• Individuální terapie, arteterapie

• Brigády

• Případové konference

• Dobrovolníci

• Semináře pro vychovatele a pracovníky OSPOD
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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
velmi často 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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HISTORIE NAŠÍ ČINNOSTI
Základy našeho systému pomoci dětem opouštějícím dětské domovy položil v roce 1995
pražský Salesiánský klub mládeže – Don Bosco. 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.
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 samostatného života v roce 2005,
a to díky evropským fondům. Za účastníky kurzů se jezdilo i po jejich odchodu z dětských domovů, což byl
základ dnešního Doprovázení. V rámci dvouletého pilotního projektu se rozjel i provoz bezplatné Zelené
linky. Na těchto základech dodnes stojí pomoc, kterou poskytujeme.
V roce 2006 jsme opět díky financování ze SROP (investičním a provozním dotacím) mohli naši činnost
nabídnout celoplošně pro zařízení ústavní výchovy v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Prostory
nového multifunkčního centra poskytly zázemí pro kurzy, Dny pro dětské domovy, denní a filmový klub,
doprovázení. Díky naplňování ukazatelů rozjeté činnosti jsme museli částečně pustit ze zřetele právě
Doprovázení.
Roku 2008 jsme rozvinuli systém návazných kurzů. Byli osloveni všichni, kdo doposud kurzy prošli,
s nabídkou účasti v kurzu pokračovacím. S tím jsme se začali opět intenzivněji věnovat dlouhodobému
doprovázení klientů: v únoru 2009 jsme mu věnovali celý teambuilding, pravidelně se začal scházet tým pro
doprovázení. Tím se jádro naší činnosti ustaluje na dvou základních vzájemně provázaných programech:
Kurzech přípravy na život a Doprovázení.
V roce 2010 začínáme nabízet individuální terapii.
Rokem 2011 se začínáme intenzivněji věnovat dobrovolníkům. Uskutečňuje se také první Setkání pro
absolventy kurzů. Začínáme vydávat informační bulletin. V únoru 2011 jsme se přejmenovali – vyšli
jsme tak vstříc zaužívanému zvyku: místo „Salesiánský klub – Na cestě do života“ se oficiálně jmenujeme
„CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže“. Na jaře končí udržitelnost projektů financovaných
ze SROP. Uvolňují se nám tak ruce, abychom se oprostili od činností, které se ukázaly jako ne příliš funkční,
a soustředili se na rozvíjení našeho „rodinného stříbra“.
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NÁSLEDUJEME DONA BOSCA
Jan Bosco (1815-1888) byl italský kněz, později zakladatel kongregace Salesiáni Dona Bosca (SDB) v katolické
církvi (Don znamená v italštině kněz).
Po ukončení studia přišel do průmyslového města Turína a byl pohnut osudem opuštěných dětí a mladých
lidí žijících na ulici. Začal se o ně starat a neúnavně bojovat za zlepšení jejich životních a pracovních
podmínek.
Jeho výchovným cílem bylo, aby se mladí lidé stali dobrými křesťany a poctivými občany a sestavil vlastní,
dodnes uznávanou výchovnou metodu – preventivní systém, založený na rozumu, laskavosti a přítomnosti
duchovního rozměru ve výchově.
Už mezi jeho žáky se našli první následovníci a postupně se kongregace Salesiánů rozšířila po celém
světě. Oblastí jejich působení je 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, atd…
V roce 1876 založil Don Bosco Sdružení salesiánů spolupracovníků. Bylo určeno pro ty, kteří s ním chtěli
spolupracovat na výchově mládeže, ale nerozhodli se stát řeholníky.

Zajímavé odkazy:
• http://www.sdb.cz/ - oficiální webové stránky Salesiánů Dona Bosca
• http://www.shm.cz/ - oficiální webové stránky Salesiánského hnutí mládeže
• http://www.abcsvatych.com/mesice/1/leden31.htm - životopis Dona Bosca
• www.ascczech.cz - Sdružení salesiánů spolupracovníků
• www.portal.cz - salesiánské nakladatelství Portál
• http://is.muni.cz/ - možno vyhledat diplomovou práci Odkaz Dona Bosca, Bc. Jana Přecechtělová
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A co u nás bylo v roce 2011 nového?
Smlouva o partnerství
Do roku 2011 jsme vkročili především s odhodláním jít kupředu ve spolupráci s dětskými domovy, OSPOD
a dalšími navazujícími službami – tak abychom se při našem společném snažení více doplňovali a vzájemně
podporovali. Během roku jsme spolupracovali celkem s 16 dětskými domovy a výchovnými ústavy.
Dokladem toho, že jsme mezi spolupracujícími subjekty stále více vnímáni jako věrohodný projekt, který se
udržel a smysluplně rozvíjí své aktivity, je i zájem o deklarované partnerství (smluvně stvrzené). To jsme na
přelomu srpna a září pilotně uzavřeli se zařízeními v Chrudimi, Přestavlkách a Dolním Lánově. Partnerství,
které zahrnuje především sdílení informací o klientech a společnou práci na jejich problémech, má zvyšovat
kvalitu společné práce a účinnost doprovázení.
Seminář Partnerství
Dalším nástrojem, který jsme pro tento rok připravili a zrealizovali, aby byla naše práce účinnější
a smysluplnější, je Seminář Partnerství. Prostřednictvím těchto seminářů se chceme společně s vychovateli
a sociálními pracovníky OSPODu ladit na stejnou vlnu, abychom dokázali táhnout za jeden provaz. Je to
zároveň příležitost, jak projevit zájem o jejich práci, problémy, se kterými se potýkají, společně hledat,
jak se vzájemně podpořit. První vlaštovku v tomto směru již máme za sebou. Téma prevence syndromu
vyhoření k nám přilákalo 27 účastníků z DD D. Lánov. H. Čermná, Sedloňov, DDŠ Chrudim, VLO Přestavlky,
VÚ V. Meziříčí, Žďár nad Sázavou a 4 pracovnice OSPOD.
V dalších setkáních bychom chtěli tematicky navazovat a směřovat k hlubšímu společnému přemýšlení
nad našimi svěřenci.
Spolupráce s návaznými službami
Další oblastí, které jsme se v tomto duchu věnovali a která souvisí s hledáním našeho místa v nově
uspořádaném systému péče o ohrožené děti a mládež, je spolupráce s dalšími návaznými službami.
Na prvním místě jsou to Domy na půl cesty. S celým týmem jsme byli na exkurzi v Květné u Poličky, kde
jsme posílili již existující dobrou spolupráci. V rámci letního tábora jsme zde s našimi svěřenci strávili celý
víkend. Již samozřejmostí se stala návštěva v pardubickém Domě v rámci programu Kurzu a spolupracovali
jsme i ohledně konkrétních klientů v rámci Doprovázení. Podobně i v Hrochově Týnci a Žamberku.
Listopadový teambuilding jsme strávili v objektu Sdružení Neratov, které poskytuje mezi ostatními službami
i chráněné bydlení a chráněné dílny. Navázali jsme zde spolupráci ohledně konkrétních klientů.
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Obdobně jsme navštívili i Dům s chráněnými byty v Proseči. Dále jsme rozvíjeli v rámci různých aktivit
spolupráci s Magistrátem města Pardubic, s ÚP Chrudim a nově i s Občanskou poradnou v Pardubicích.
Setkání pro absolventy kurzů
Dlouhodobě přemýšlíme o vytvoření prostoru pro ty, kteří prošli našimi programy a už se staví na vlastní
nohy, učí se obstát v samostatném životě. Do nového školního roku 2011/12 jsme se odhodlali uspořádat
3 víkendy, které jsou určeny právě jim. Chceme jim nabízet možnost setkat se s kamarády z kurzu,
dobrovolníky a zaměstnanci, kteří je v našich programech provázeli. Zavzpomínat si a třeba i něco načerpat
– povzbuzení do všedních dní, pomoc s konkrétními problémy… V říjnu proběhlo první z nich.

Brigáda - říjen 2011

Brigády
Příchodem salesiána Jiřího Woclawka v programech získává větší
prostor pěstování pracovních návyků u našich klientů. S novým
školním rokem jsme začali pořádat brigády, které využívají nejen
klienti z Doprovázení, ale vůbec všichni mladí z partnerských
zařízení. Otevřela se tak další cesta nejen k získávání dovedností
a návyků klíčových pro samostatný život, ale další prostor pro
vzájemné spontánnější setkávání se.

Práce s dobrovolníky
Další oblastí, kterou jsme si předsevzali rozvíjet, je dobrovolnictví a především formace mladých
dobrovolníků. Během roku 2011 se za tímto účelem uskutečnily první 3 víkendy. Práci s dobrovolníky také
obohatil putovní tábor. Při těchto aktivitách jsme se snažili zúročit dosavadní zkušenosti a přemýšleli
jsme nad tím, jak dobrovolnictví využít pro další osobnostní růst našich svěřenců a jejich začlenění mezi
„zdravější“ mladou populaci.
Posílení týmu a vzdělávání
V roce 2011 jsme také chtěli posílit tým pro přímou práci a zvyšovat kvalifikaci
a kompetence našich pracovníků. Od září tento tým čítal 4 pracovníky na plný
úvazek. I tak je stále jeho kapacita přetížená. V únoru nás povzbudil dvoudenní
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kurz pro pedagogické
a sociální pracovníky
salesiánských středisek
ve Fryštáku. V květnu čtyři
naši pracovníci absolvovali 5-denní kurz první pomoci
ZdrSEM.
Díky spolupráci s Domem techniky Pardubice jsme začali
navštěvovat velmi kvalitní Kurz finanční gramotnosti.
Snažili jsme se vzdělávat i jinak: týdenní mezinárodní
seminář Začleňování sociálně znevýhodněných
v Itálii (přes INEX), seminář PBSP, seminář Spiritualita
v psychoterapii, supervizní výcvik, škola SUR, seminář
Diadická psychoterapie. Na podzim jsme také
nastartovali pravidelné supervize týmu a přímé práce.
Kurz první pomoci ZDrSEM - červen 2011

Nové finanční zdroje
V roce 2011 pro nás byla výraznou pomocí možnost účastnit
se – jako jedna z podpořených organizací – Večera lidí dobré vůle
v červenci na Velehradě. Výtěžek 350 tisíc byl výraznou pomocí
pro náš rozpočet. Obdobně si velmi vážíme rozhodnutí Nadačního
fondu J&T a firmy Realtime Technologies s.r.o., které nás chtějí
dlouhodobě finančně podporovat.
Dalším velkým počinem roku 2011 bylo zahájení vydávání
informačního bulletinu: vyšla jeho první 2 čísla a s jeho vydáváním
pokračujeme i v roce 2012. U jeho zrodu stála myšlenka říkat si jeho
distribucí o finanční podporu. A nechtěli jsme jen stát s nataženu
rukou, ale také pravdivě a pravidelně informovat o tom, do čeho
jsou získané finanční prostředky investovány.
Titulní strana 2. čísla bulletinu - listopad 2011
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NAŠI LIDé
Když se podíváte na seznam lidí níže, je to dvacítka pracovníků (na pracovní smlouvu či na dohodu o provedení
práce) a více než dvacítka dobrovolníků, kteří v roce 2011 přiložili ruku k dílu. Náš tým se v průběhu roku
stabilizoval a posílila přímá práce. Organická provázanost našich aktivit, o kterou se z principu snažíme,
klade na pracovníky zvýšené nároky. Často musíme fungovat na více frontách: v rámci jednotlivých
programů, tak třeba i při zajišťování různých provozních záležitostí.
Na našich činnostech se v roce 2011 podíleli:
zaměstnanci na pracovní poměr:
Martin Poláček (salesián)

předseda klubu, vedoucí programů a vedoucí programu Kurzy

Radek Červinka

projektový a ﬁnanční manažer

Monika Peterková

vedoucí programu Doprovázení, terapeutka

Markéta Sodomková

pracovník programu Doprovázení, Kurzy (do března)

Ivana Poltierová

pracovník programu Doprovázení, Kurzy (od ledna)

Kateřina Hubáčková

pracovník programu Doprovázení, Kurzy (od července)

Jiří Woclawek (salesián)

pracovník programu Doprovázení, Kurzy (od září)

Vojtěch Peterka

pracovník programu Dny pro dětské domovy (Dny pro DD), propagace, Filmový klub

Alžběta Melkusová

fundraiser a PR pracovník (leden – červenec)
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zaměstnanci na DPP:
Jiří Křemeček (salesián)

Jiří Nejman

Jan Šoltys

Martin Mucha

Ondřej Zrzavý

Leona Malá

Lenka Tomášková

Pavel Nix

Drahoslava Bartošková

Pavla Kapešová

Pavel Dračínský

ekonomika, účetnictví
technický pracovník
pomocné práce
účetnictví

moderátor a organizátor Dnů pro DD
externí lektor kurzů, asistent na Dnech pro DD
moderátor na Dnech pro DD

noční pedagogický dozor
noční pedagogický dozor
právní poradenství

zvukař na Dnech pro DD

jako DOBROVOLNÍCI (a to i z řad našich klientů):
Marie Moravcová

Lucie Jehličková

Jarmila Nováková

Romana Zezulková

Petra Stoeva

Pavlína Bobáková

Jan Šoltys

Michal Moravec

Eva Kalejová

Jiří Woclawek

Marcela Vychodilová

Lukáš Vik

Kamil Bednář

Irina Dovbnjak

Tomáš Řehák

Anežka Ochová

Hana Ochová

Jan Němec

Patricie Ochová

Eva Laštovková

Pavla Ďalogová

Lenka Polednová

asistentka na kurzech a Dnech pro DD
asistentka na Dnech pro DD a na Velikonočním
pobytu
asistent na kurzech a Dnech pro DD
asistent na kurzech
asistent na kurzech a Dnech pro DD
asistentka na kurzech
asistentka na kurzech
externí lektorka kurzů

externí lektorka kurzů
externí lektorka kurzů

externí lektor kurzů

externí lektorka kurzů
externí lektorka kurzů

externí lektorka na pobytových akcích

kuchařka

asistentka na Dnech pro DD

asistentka na Dnech pro DD
asistent na kurzech
asistent na pobytových akcích
asistent na pobytových akcích

kuchařka
kuchařka

Zdena Lipavská, Marie Žáková, Marta Podaná, Růžena Pekárková a další – hodné paní, které nám pečou
dobroty na akce.
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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. Jeden běh kurzů se skládá ze 7 víkendových setkání, v daném školním
roce je složení skupiny stálé. Proměňuje se vždy s dalším školním rokem.
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.
Snažíme se náplň kurzů vyvažovat tak, aby byla pro
mladé lidi přitažlivá. Kurzy fungují jako socioterapeutická skupina, na které se učíme zvládat sociální i praktické dovednosti a v době relaxace máme
možnost zažít plno hezkých chvil na různých výletech, ve sportu, při tanci a různých hrách, apod.
Jednotlivé bloky na sebe navazují. Reagujeme v nich navíc na aktuální situaci mladých lidí, zohledňujeme
i skutečnost, že řada našich klientů zažila ranné trauma. Díky tomu musí žít s různými znevýhodněními
a my se snažíme zohledňovat specifické přístupy k nim.
Kombinujeme zážitkové aktivity, sdílení ve skupině, přednášky, prezentace, praktické bloky, videotréninky
interakcí, nácviky komunikace, apod. Zveme nejrůznější hosty – ať už z řad odborníků nebo lidí, kteří něco
v životě dokázali.
Obsah kurzů „šijeme na míru“ jednotlivým účastníkům. Reagujeme také na změny ve společnosti a sociální situaci mladých lidí: v současné době např. mladým lidem stále více hrozí zadlužení – proto tématu
finanční gramotnosti věnujeme více prostoru.
Provázanost Kurzů a Doprovázení zabezpečuje i prolínání personálu. Na vedení
Kurzů se podílejí i pracovníci Doprovázení.
V kurzech se vracíme k několika základním tématům (finanční gramotnost,
hledání a udržení práce, riziko závislostí, otázky spojené s bydlením, orientace
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na úřadech, komunikace, partnerské vztahy, zdravé sebevědomí, péče
o dítě, řešení krizí, posilování vůle, apod.) a prohlubujeme je. Potvrzuje
se nám, že má-li být naše pomoc efektivní, musí být kontakt a naše
působení dlouhodobé.
OHLéDNUTÍ ZA KURZy V ROCE 2011
Ve školním roce 2010/2011 naši klienti navštěvovali 3 běhy kurzů: jeden základní a dva pokračovací.
Pro školní rok 2011/2012 jsme se rozhodli, že nebudeme otevírat základní kurz. Důvodem bylo, abychom
vzhledem k našim kapacitám nenabírali stále nové klienty, ale měli dost prostoru na klienty stávající – toto
rozhodnutí se ukázalo správným. Otevřeli jsme tedy pouze 2 pokračovací kurzy.
Místo jednoho běhu kurzu jsme mohli nabídnout v dalším školním roce setkání pro absolventy předchozích kurzů. Mohli k nám tak přijet mladí lidé, kteří už často žijí samostatně. Napoprvé nás nebylo mnoho,
ale stálo to za to: přijeli mladý muž a mladá žena i s partnerem a dítětem. Další možností pro další rozvoj
bylo pro některé absolventy setkání pro dobrovolníky.
Jako pozitivní vnímáme také to, že velká část mladých lidí s námi pokračovala v dalších bězích pokračovacích kurzů – druhým, třetím, někteří
i čtvrtým rokem. Měli jsme tak možnost jejich připravenost na odchod
z dětského domova prohloubit, podpořit více jejich všestranný rozvoj.
Někteří klienti nepřestali navštěvovat naše kurzy i v době, kdy u nich
byla zrušena ústavní výchova.
V novém školním roce jsme změnili prostory pro kurz – jsou pro nás finančně výhodnější. Museli jsme
si zde chvíli zvykat, stálo nás to nějakou práci, ale podařilo se nám zde vytvořit více „rodinnou“ atmosféru.
Účastníci kurzů si už zvykli, že od nás dostávali z každého setkání nějaká poselství, reﬂexe, které je podporovaly v motivaci pro práci na sobě. Psali jsme jim je pravidelně do sešitků. Na konci kurzů si je absolventi
odvezli na památku.
Ale hlavně: mohli jsme přivítat řadu zajímavých hostů, navštívili jsme různá místa, prožili jsme spolu hodně náročných, ale i velmi pěkných nebo dokonce slavnostních chvil. Mnohé jsme se naučili. Stali jsme
se podstatně komunikativnější. Dařilo se nám pořizovat ze setkání fotky, o které si řada účastníků říká i po
letech.
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KURZY PŘÍPRAVY NA ŽIVOT 2011 V ČÍSLECH
21 víkendů, 161 účastí, 56 klientů (27 ve školním roce 2010/2011 a 29 ve školním roce 2011/12)

Zařízení
účast
DDŠ Chrudim
26
DD Dolní Lánov
41
DD Potštejn
9
VÚ Velké Meziříčí
14
DD Sedloňov
19
DD Smolina
6
VÚ Kutná Hora
1
Po odchodu z DD
6
CDD Stará Ves
9
DD Horní Čermná
14
VLO Přestavlky
7
VÚ Žďár nad Sáz.
9
Celkový součet
161
Účast podle
krajů
Pardubický
Královéhradecký
Vysočina
Morava
Středočeský

%
33%
43%
14%
9%
1%
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DOPROVÁZENÍ
Spolu s programem Kurzy přípravy na život je program Doprovázení základem naší práce. Stojí na individuální
práci s klientem, vstupenkou do něj je účast na kurzu. Doprovázení by nebylo možné bez vztahu založeného
na důvěře. Právě na kurzech tyto vztahy navazujeme a postupně dalšími způsoby rozvíjíme.
Snažíme se o to, aby z naší strany byly tyto vztahy stálé, transparentní, akceptující a podnětné. Snažíme
se o to, aby naši klienti sami poznávali, že pro ně jsme místem, kam se mohou vracet, když potřebují
podpořit v náročné situaci, poradit a nebo se přijít jen pochlubit.
Tyto vztahy se budují postupně: proto naše
mladé přátele nejprve navštěvujeme my v dětských domovech, v rodinách i v jejich
vlastním samostatném životě. A udržujeme
kontakt i přes telefon, internet, přání
k narozeninám, apod. Teprve pak si oni sami
nachází cestu k nám, přijíždějí „jen tak“ na
návštěvu nebo s námi mohou v rámci své
návštěvy něco prožít (výlet, kulturní akce,
společná práce).
Na základě takto časem prověřeného vztahu
můžeme snáze mladého člověka podpořit
v důležitých okamžicích jeho života –
zejména v době odchodu z ústavní výchovy,
ale i v nejrůznějších složitých chvílích.
Pomáháme řešit nejrůznější praktické otázky:
bydlení, práce, hospodaření, prevence
zadlužení, komunikace s úřady, sociální
zabezpečení, partnerská problematika,
podpora v těhotenství, péče o dítě, apod.
Velkou pomocí je i bezplatná Zelená linka – služba „přítele na telefonu“, kam mladí lidé mohou zavolat
o radu a pomoc při problémech a v krizi. Zde si také mohou jen tak s někým popovídat.
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OHLéDNUTÍ ZA DOPROVÁZENÍM V ROCE 2011
Z pohledu „doprovázených“:
Ukazuje se, že se vyplatilo „vsadit na dlouhodobý vztah“ - klienti nám stále více důvěřují a obraceli se na
nás v nejrůznějších situacích, stále častěji i po odchodu z ústavní výchovy
Zvýšil se počet klientů, kteří si k nám cestu nacházeli sami i v době pobytu v ústavní výchově – ať už osobně, tak přes různé formy vzdálené komunikace. Z hlediska dětských domovů byl tento moment hodnocen
pozitivně – učili se tím samostatnosti a schopnosti umět požádat o pomoc.
Na podzim jsme po zvážení neotevřeli kurz pro začátečníky. Díky tomu jsme
mohli více sil věnovat doprovázení současným klientům – mohli jsme být více
nápomocni, když to bylo skutečně třeba.
Přibyl počet hodin tzv. Intenzivního doprovázení, kdy jsme řešili často opravdu
náročné situace klientů.
Rozšířili jsme spolupráci s navazujícími organizacemi (občanské poradny,
domy na půl cesty, azylové domy, úřady práce, zaměstnavatel) – využívali jsme
je v konkrétních situacích.
Ve zvlášť složitých okolnostech jsme se obraceli na specialisty, kteří s námi spolupracují (finanční poradce, realitní makléř, právník, lékař, atd.).
Tam, kde jsme podepsali Smlouvu o partnerství (Chrudim, Přestavlky, Dolní
Lánov), jsme podstatně více konzultovali jednotlivé kroky s dětskými domovy,
společně přemýšleli nad individuálními plány. Byli jsme stále více zváni k případovým konferencím, které se týkaly rozhodování o dalších krocích v životě
mladého člověka, vyjadřovali jsme se i v soudním rozhodování o dalších osudech klientů.
Dařilo se nám více komunikovat v konkrétních situacích s pracovníky OSPOD.
Do spoluzodpovědnosti za další osud jsme se snažili stále více vtahovat klienty
samé, (nejednáme za jejich zády).
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Přibylo intervencí v rodinách klientů. Rodiny o naši pomoc měly často zájem, dařilo se
nám získat jejich důvěru. Jsme v tomto směru limitováni našimi kapacitami.
Díky našemu stálému místu se na nás začaly obracet mladé rodiny založené bývalými klienty.
O letních prázdninách se nám podařilo ve spolupráci s organizací INEX zajistit třem klientům mezinárodní
dramaterapeutický seminář v Itálii zaměřený na řešení konﬂiktů.
Z pohledu „doprovázejících“:
Vzhledem k problematice, kterou řešíme
a vzhledem k provázanosti s kurzy museli naši
pracovníci Doprovázení prokazovat skutečnou
všestrannost.
V týmu jsme se snažili vzájemně podporovat
na pravidelných schůzkách, kde jsme jednak
společně sdíleli a plánovali práci, jednak se
společně zamýšleli nad jednotlivými situacemi
klientů a hledali společně ty nejúčinnější
možnosti pomoci.
Řešili jsme velké množství praktických otázek, stále se potřebujeme vzdělávat, vyhledávat informace,
spolupracovat s dalšími organizacemi, které jsou v konkrétních situacích kompetentnější.
Ve velkém množství úkolů a v malém počtu zaměstnanců jsme se učili najít si každý své vlastní místo, svou
oblast, která je mu více vlastní.
Ale hlavně: na našich cestách za klienty či při jejich návštěvách u nás v domě jsme zažili plno nejrůznějších
okamžiků: byly někdy velmi náročné, někdy nebylo snadné najít východisko, někdy byly radostné, někdy
přímo dobrodružné. Podstatné pro nás je, že nás ti, pro které to děláme, stále více vnímají jako útočiště,
kam se mohou obracet. Často nemají nikoho jiného.
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DOPROVÁZENÍ 2011 V ČÍSLECH
V roce 2011 jsme Doprovázeli 80 klientů (46 pravidelné doprovázení, 34 občasný monitoring), naši
pracovníci se s nimi kontaktovali 504 - lidí (z toho v 160 případech šlo o intenzivní individuální terapii).
Náš tým uskutečnil celkem 1250 kontaktů s klienty na dálku (869 prostřednictvím telefonu, přičemž
325 kontaktů tvořily hovory přijaté prostřednictvím naší Zelené linky. 131 kontaktů proběhlo prostřednictvím e-mailu a 250 prostřednictvím dopisů a sms – například přání k narozeninám).
Doprovázení podle
krajů
Pardubický
Královéhradecký
Vysočina
Ostatní
Morava
Středočeský

v%
40%
32%
19%
4%
5%
1%

Komunikace na
Počet
dálku
kontaktů
Telefonické hovory
869
Dopis, SMS apod.
250
E-mail
131
Celkem:
1250
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INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE, ARTETERAPIE
Individuální terapie je novou službou od začátku školního roku 2010/2011. Je výrazně spojená
s Doprovázením. Klienti do ní vstupují na základě dohody našeho Centra, dětského domova a klienta.
Využíváme ji v momentech, kdy se vynoří hlubší problémy klienta a kdy je třeba využít odborných
dovedností.
Terapie pomáhá uzdravovat stará zranění a traumata. Platí zde, že čím dříve jsou tato zranění podchycena
a zpracována, tím menší hrozí negativní dopady na další osobnostní rozvoj mladého člověka. Takový člověk
je pak schopen lépe se začlenit do běžného života.
O tuto službu je velký zájem, z kapacitních důvodů ho nejsme zdaleka schopni uspokojit. V r. 2011 jsme
pracovali se 14 klienty, většinou dlouhodobě.
V arteterapii nejde o výtvarné výkony, jde především o radost z výtvarného vyjádření. Na papír mají děti
možnost spontánně promítnout to, co se v nich odehrává. Arteterapie je tak bezprostřední cestou k dětské
duši.
Pravidelnou dvouhodinovou arteterapii navštěvovali v roce 2011 každý čtvrtek děti a mladí lidé z DDŠ
Chrudim a VLO Přestavlky, celkově 19 různých klientů, celkem šlo o 129 účastí. K samozřejmosti již patří
oboustranná výměna podstatných informací arteterapeuta a etopedů obou zařízení.
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TÁBORy A POByTOVé AKCE
Pro absolventy kurzů nabízíme letní tábory a pobytové akce během
roku. Mladí lidé tu dále rozvíjejí své schopnosti a dovednosti,
zároveň se tu také pobaví a svůj volný čas tráví smysluplně.
V roce 2011 jsme připravili velikonoční pobyt, letní tábor,
putovní tábor pro dobrovolníky, podzimní brigádu ve spolupráci
s farností, setkání účastníků filmování v rámci projektu Mládež
v akci, vánoční pobyt v Pardubicích a Silvestr na Vysočině.
V rámci těchto akcí jsme zaznamenali 40 účastí.
Především pro ty, kteří nemají kam odjet z dětského
domova, chystáme pravidelně velikonoční a silvestrovský
pobyt. V roce 2011 se nám podařilo přidat i Vánoce.
Je to další příležitost prožít společně hezké chvíle, utužit
vztah a otevřít nenucenější prostor (oproti kurzu) pro
předávání důležitých hodnot, sdílení životních starostí
i radostí.
Při oblíbeném letním „puťáku“ okolo Babiččina údolí
se potkali současní dobrovolníci s těmi, kteří by jimi
jednou mohli být. Zároveň také ti, kteří mají to štěstí,
že vyrůstají v dobrých rodinách s absolventy našich
kurzů.
S příchodem salesiána Jirky (George) Woclawka jsme rozšířili nabídku aktivit
o brigády. Jak drobnější, třeba jen na část odpoledne, tak celovíkendové.
Postupně se tato možnost stala hojně využívanou, zvláště chlapci velmi stojí
o tento smysluplný způsob trávení času.
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Reportáž z letního tábora s tématem „života běh“
Tábor pro absolventy kurzu, 1.-10. srpna 2011

Pomalu se sjíždíme. Každý jiný, z několika DD a VÚ, Kamila dokonce už před
měsícem odešla z VÚ a zkouší život v Domě na půli cesty. Jaká budeme parta? Jak strávíme společných 10 dní?
To napadá mnohé z nás. Salesián Martin přinesl záhadný červený kufřík. Co tam asi je? Odpověď přichází vzápětí.
Peníze. Sice ne pravé, ale na zkoušku jak dovedeme hospodařit, budou stačit. Každý den budou účastníci skládat
účty.
Další den začínáme mluvit o tom, jaké to bylo, když jsme byli malí. Co jsme slýchali od svých blízkých? Do jaké situace
jsme se asi narodili? Po náročných úvahách se vyrážíme koupat na písák. Hrajeme volejbal a užíváme si krásné letní
odpoledne.
Probouzíme se do nového dne a hledáme, kdo je pro nás v životě vzorem. Každý nakonec najde dospělého člověka,
kterého si váží. Odpoledne máme hosta. Co čekat? Trochu nudnou besedu? A ono to je úplně naopak! Všichni sedíme
jako pěny a posloucháme příběh ženy, která prošla výchovným ústavem a dnes zná svoje poslání a je v životě úspěšná.
A tolik otázek nás napadlo! Večer máme dobroty z grilu a posezení na zahradě.
Přichází „Den rodin“. Najednou je ze mě rodič. A ten, kdo byl doposud dospělý a opora, lítá kolem a je z něj hyperaktivní
děcko. Jak si s tím poradit? Máme na to celý den. Učíme se spolu mluvit, řešit nedorozumění a konflikty, nakupujeme,
vaříme, staráme se o rodinu.
A už jsme zase zpátky v realitě a ve svých rolích. Po návštěvě Úřadu práce odjíždíme do Domu na půli cesty v Květné,
kde máme slíbenou víkendovou brigádu. Hned před statkem nás vítá rohatý kozel a uvnitř milí lidé, psi a spousta
dalších zvířat. Spíme s kulisou chrochtání pašíků a hýkání osla, mnozí z nás poprvé v životě.
Nastupujeme do práce, nejprve tedy na valník za traktůrek, a vyrážíme do lesa. Pily ruční i motorové, sekyry a lidská
síla. Makáme celý den! Po práci zasloužený odpočinek a táborák a u něj divadlo.
Vstáváme do slunečné neděle, loučíme se s novými přáteli a cestujeme vlakem zpět do Pardubic.
Čeká nás další „den rodin“. Už jsme poučenější a rodičovské role se nám trochu lépe zvládají. Znovu se o sebe
staráme sami, hospodaříme a nakupujeme. S trochou obav a nejistoty jedeme na dohodnuté setkání s babičkami
v Domově seniorů. Mnozí z nás se s prarodiči nestýkají a nevíme jak s nimi mluvit a co po nás vlastně budou chtít.
Nakonec jsme příjemně překvapeni pestrostí rozhovoru a trochu dojati.
Pomalu se začínáme loučit, připravujeme závěrečnou hostinu a karneval v maskách. Večer je dlouhý.
Poslední den bilancujeme a přemýšlíme nad tím, co jsme vlastně za těch deset dní zažili. Máme radost z nově
navázaných přátelství. Loučíme se...
Ivana Poltierová
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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 v sobotu od 9 do 17 hodin, účastní se jej průměrně 40 až 80 dětí
a mladých lidí.
Značnou popularitu získala sportovně-vědomostní soutěž Labyrint. 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).
Vítězný tým si odnáší poukaz na hodnotnou cenu podle vlastního výběru. V roce 2011 to byl DVD přehrávač
do DDŠ Chrudim, basketbalový koš do VLO Přestavlky, zahradní altánek do VÚ Velké Meziříčí a osobní
počítač znovu do VLO Přestavlky.

Jedna z disciplín
soutěže Labyrint
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DNY PRO DĚTSKÉ DOMOVY 2011 V ČÍSLECH
Dny pro dětské domovy jsme v roce 2011 uspořádali čtyřikrát, přijelo na ně 207 účastníků
z 10 dětských domovů a výchovných ústavů.
Účast na dnech pro dětské domovy 2011
DDŠ Chrudim
23
DD Pardubice
52
DD Kostelec n. O.
18
VLO Přestavlky
28
DD Holice
18
VÚ Velké Meziříčí
21
DD Horní Čermná
23
DD Dolní Čermná
13
DD Sedloňov
5
VÚ Králíky
6
Celkem
207
Vychovatelé
38
Dobrovolníci
23
CELKEM:
268

Výherní tým Přestavlky - 7.5.2011

28

FILMOVÝ KLUB
V roce 2011 jsme se rozhodli ukončit pravidelné
projekce filmového klubu. Přesto v prvním pololetí
ještě proběhlo 8 projekcí, které navštívilo celkem
74 mladých lidí z blízkých dětských domovů, našich
dobrovolníků i pardubických středních a vysokých
škol.
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.
Během let 2011 a 2012 jsme se
zavázali v rámci projektu Mládež v akci
k natočení a veřejné projekci šesti
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.
V roce 2011 jsme v rámci projektu Mládež v akci uspořádali setkání budoucích mladých režisérů a kameramanů.
Ve spolupráci s našimi pracovníky sami
natočí šest dokumentů o profesích,
které je oslovily.
Natáčení ﬁlmového dokumentu o uměleckém kováři
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DOBROVOLNÍCI
V roce 2011 jsme se intenzivněji věnovali našim dobrovolníkům, mezi které patří mladí lidé, ale
i ti pokročilejšího věku. Dobrovolnictví u nás zahrnuje široké spektrum činností: od zapojení v přímé sociálněpedagogické práci, přes pomoc s organizací akcí, až po vaření na pobytovkách či napečení buchet.
Již více let se u nás konalo setkání na začátku a konci roku: první kvůli nastavení spolupráce, seznámení
s tím, co nás čeká; druhé určené reﬂexi a poděkování. Ve školním roce 2010/11 přibyla pravidelná setkávání
pro všechny, kteří se v naší činnosti angažují: zaměstnance i dobrovolníky. Začali jsme se scházet jednou
za měsíc vpodvečer: kdo chtěl, na mši svatou, popovídat, seznámit se s tím, co se aktuálně u nás děje, být
vzájemně v kontaktu. V těchto setkáních pokračujeme.
Na jaře 2011 se uskutečnilo první setkání během roku pro mladé dobrovolníky, tentokrát ještě jednodenní.
V září a před Vánocemi jsme se pak setkali na celý víkend. S novým školním rokem 2011/12 jsme se rozhodli
udělat zase další krůček v jejich formaci: vytvořit z nich partu, do níž budou patřit jak ti schopnější z našich
klientů, tak i ti, kteří jsou přece jen stabilnějšími osobnostmi, díky zdravému rodinnému prostředí. Tak to
vždy dělával i Don Bosco: měl mladé „spolupracovníky“, kteří mu pomáhali s výchovou těch náročnějších,
a to především svým příkladem. Postavili jsme před ně určitý ideál, za kterým se zavazují směřovat a který
jsme se pokusili shrnout do pár bodů, Kodexu dobrovolníka.
„Dobrovolník Centra Don Bosco se snaží:
• ctít křesťanské hodnoty jako je: úcta ke každému člověku, svoboda vlastního
rozhodnutí, pokoj a mírumilovnost, pravdivost, naděje, láska, solidarita…
• zajímat se o Dona Bosca a jeho dílo
• plnit si svědomitě své povinnosti – být spolehlivý (škola, praxe, DD,
samostatný život)
• být slušný: nemluví, nejedná sprostě
• být veselý, prožívat svůj život s nadějí (otevřeností, odvahou)
• být poctivý, pravdomluvný, upřímný
• omezovat závislosti: nekouří, nebo se alespoň snaží omezovat kouření
• pak také pomáhat tam, kde je toho třeba (konkrétní zapojení v CDB)“
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CO JSME PODNIKALI V PRŮBĚHU ROKU
A NEVEŠLO SE DO DOSAVADNÍHO TEXTU…
• Hodnocení pololetí…se stává nedílnou součástí vyhodnocování naší činnosti.
• Oslava Dona Bosca…s kulturním programem určeným pro všechny naše sympatizanty.
• Teambuilding v Pustých Žibřidovicích….s přemýšlením nad naším dalším směřováním.
• Naše zapojení do ﬁlmového festivalu Jeden svět…uskutečnily se u nás 2 projekce.
• Rada do života….s představením naší činnosti spolupracujícím zařízením a institucím.
• Společná pouť na Chlumek…na salesiánskou slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů.
• Hodnocení celého šk. roku a plánování nového….s dotažením plánování po prázdninách.
• Konference v Brně…s naší aktivní účastí na workshopu Dilemata inkluzivní edukace dětí s poruchami
chování.
• Teambuilding v Neratově….spojený s exkurzí Sdružení Neratov a supervizí celého týmu.
• Večer pro zaměstnance 8. prosince….s večeří a příjemným posezením v den další salesiánské slavnosti.

Rada
doživota
květen 2011

31

NAŠE PLÁNY NA ROK 2012
Chceme rozvíjet partnerství, které jsme uzavřeli se třemi zařízeními, chystáme se ho uzavřít s dalšími
čtyřmi. Víme, že nás to bude stát hodně energie navíc, ale bez vzájemné návaznosti si už naši práci
nedokážeme představit. Máme také záměr pokračovat v pořádání Seminářů Partnerství. Těšíme
se i na rozvíjení spolupráce s konkrétními pracovníky OSPOD.
Poměrně vysoký standard práce se nám doposud dařilo udržet v malém počtu zaměstnanců. Je nám jasné,
že takový stav není dlouhodobě udržitelný. Je nutné sehnat nové finanční zdroje na zaplacení dalších kvalifikovaných
pracovníků, kteří by mohli s klienty pracovat do potřebné hloubky.
Nejsme stále personálně stabilizováni: co se týče počtu zaměstnanců, jejich kvalifikace a role v týmu. V roce 2012
plánujeme pokračovat v slibně nastartované praxi supervizí přímé práce. Více budeme investovat i do zvyšování
kvalifikace pracovníků.
Do roku 2012 vstupujeme s jistými obavami: doposud jednotnou a kontinuální práci jsme byli nuceni vůči našemu
největšímu donátorovi MPSV rozdělit do dvou projektů – s klienty do 18 a s klienty nad 18 let. Nechceme, aby
na tom byli biti naši klienti: na základě letité zkušenosti víme, jak je důležitá jejich dlouhodobá stabilní podpora,
a jak snadno se dostávají na dno společnosti, právě díky neprovázanosti služeb.
Zároveň máme naději, že i díky „Transformaci systému péče o ohrožené děti“ se budou poctivě hledat způsoby
financování nezbytných služeb. Chceme být při tom a přiložit ruku k dílu při hledání cest, jak být dětem a mladým
lidem, pocházejícím z problematických poměrů, co nejprospěšnější.
Dále budeme hledat nové zdroje financování naší činnosti, ať již z oblasti dotační, tak firemních a individuálních
dárců. Dvakrát chceme vydat informační bulletin.
Vzhledem k vytíženosti jsme málo pokročili ve vypracovávání vlastní metodiky standardů práce. Práci máme jasně
definovanou, strukturovanou, systematizovanou, ale těžko nacházíme čas pro její formální stvrzení v důkladných
metodikách.
Do přímé práce chystáme novinku – placenou brigádu, jinak budeme dále rozvíjet osvědčené aktivity. O prázdninách
chceme zprostředkovat brigádu pro čtyři naše vybrané klienty. Zároveň bude pro ně měsíc, který u nás stráví, určitou
„socio-pedagogickou laboratoří“ – budou se učit kompletně se o sebe postarat a obstát v zátěžových situacích,
to vše s podporou našich pracovníků.
Rádi bychom rozvíjeli i práci s rodinami našich klientů – prozatím se nám daří získávat si jejich důvěru. Podporováni
jsme v tom i ze strany zařízení a pracovníků OSPOD. Na co narážíme jsou spíše naše kapacitní limity a limity v jejich
motivovanosti, spolehlivosti.
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ROZVAHA za rok 2011 v tis. Kč
podle vyhlášky č 504/2002 Sb.
číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni
účet. období

Dlouhodobý majetek celkem

001

300

300

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

010

300

300

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

019

0

0

Krátkodobý majetek celkem

041

281

538

Pohledávky celkem

052

2

14

1.

Odběratelé

053

2

14

4.

Poskytnuté provozní zálohy

056

0

0

Krátkodobý finanční majetek celkem

072

269

503

1.

Pokladna

073

159

3

3.

Účty v bankách

075

110

500

8.

Peníze na cestě

080

0

0

Jiná aktiva celkem

081

6

21

Náklady příštích období

082

6

21

AKTIVA CELKEM

085

579

838

PASIVA

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni
účet. období

Vlastní zdroje celkem

086

-80

-82

Jmění celkem

087

15

0

Fondy

089

0

-50

Výsledek hospodaření celkem

091

-95

-82

1.

Účet výsledku hospodaření

092

0

0

B.

Cizí zdroje celkem

095

659

920

Krátkodobé závazky celkem

106

10

48

1.

Dodavatelé

107

10

10

5.

Zaměstnanci

111

0

0

7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění

113

0

38

9.

Ostatní přímé daně

115

0

0

Dohadné účty pasivní

128

0

0

Jiná pasiva celkem

130

50

400

Výnosy příštích období

132

50

400

134

579

838

AKTIVA
A.
II.
9.
B.
II.

III.

IV.
1.

A.
I.
2.
II.

III.

22.
IV.
2.

PASIVA CELKEM
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

NÁKLADY v tis. Kč.
spotřebované nákupy
služby
osobní náklady
daně a poplatky
ostatní náklady
náklady celkem

343
765
1654
2
40
2804

VÝNOSY v tis. Kč.
tržby vlastní výkony a zboží
ostatní výnosy
přijaté příspěvky
provozní dotace
výnosy celkem

204
21
380
2212
2817

hospodářský výsledek

34

13

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTy GRAFICKy
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VÝNOSY PODLE FINANČNÍCH ZDROJŮ
Dotace MPSV
Dotace MŠMT
Přijaté příspěvky
Dotace Pardubický kraj
Dotace město Pardubice
Dotace Královéhradecký kraj
Arcibiskupství Olomouc
Nadace Děti - kultura
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Celkem
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1 431 929 Kč
322 000 Kč
379 552 Kč
110 000 Kč
85 000 Kč
26 000 Kč
187 500 Kč
50 000 Kč
197 642 Kč
26 742 Kč
2 816 365 Kč

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 ÚSTAVÚ

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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NAŠI ČINNOST PODPOŘILI
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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: 774 545 013
e-mail: naceste@dozivota.cz
web: www.dozivota.cz
rada klubu:
Ing. Mgr. Bc. Martin Poláček (salesián), předseda – statutární zástupce
Monika Peterková, členka rady
Mgr. Jiří Křemeček (salesián), člen rady
Bc. Radek Červinka, člen 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.

V polovině února roku 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 zůstává naší hlavní náplní.
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NAJDĚTE SI NÁS
CENTRUM DON BOSCO SKM
Zborovské nám. 2018
530 02 Pardubice
tel: 774 545 013 (Martin Poláček)
E-mail: naceste@dozivota.cz
www.dozivota.cz

