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VÝROČNÍ ZPRÁVA
Pomáháme mladým lidem z dětských domovů vykročit do života
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ÚVODNÍ SLOVO
Výroční zpráva za rok 2012 vzniká ve víru mnoha změn. Když zasedám ke stolu, abych napsal pár řádek na úvod, zbývají mi
tři poslední týdny ve funkci statutárního zástupce naší organizace. S Monikou Peterkovou, která mě v této roli nahradí, jsme
ponořeni do intenzivního procesu předávání.
Tým přímé práce se nyní zabývá zaváděním standardů kvality poskytování soc. služeb, protože od 1. ledna 2013 část činnosti
provozujeme v režimu sociální rehabilitace Doprovázení.
A aby toho nebylo málo, tak jako partneři startujeme nový projekt financovaný z OPLZZ, jehož záměrem je skrze rekvalifikaci
a roční dotované zaměstnání pomoci našim klientům uchytit se na trhu práce.
Momentálně také prožíváme jistou deziluzi z vývoje ohledně individuálního projektu MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému
péče o ohrožené děti a rodiny“. Pomalu se v těch systémech transformace a transformacích systému ztrácíme. I po létech „transformačních
aktivit“ nadále doplácíme na roztříštěnost péče o mladé lidi z ústavní výchovy - především mezi MŠMT a MPSV.
Zůstáváme my, zůstávají naši klienti i jejich nezměněné potřeby, jen vše okolo se chce dramaticky transformovat - např. i expertní skupina
na skupinu koordinační. Dovolil jsem si trochu humorné nadsázky, ovšem s patosem prožívané reality.
No, když to tak přehlédnu, napadá mě, zda těch proměn a výzev není na jedinou neziskovou organizaci přece jen příliš. Zároveň věřím tomu,
že to tak, jako již tolikrát, „opět ustojíme“. Znovu žasnu nad tím, co jsme vydrželi, v čem jsme obstáli, a hluboce smekám před těmi, kteří tuto
tíhu nesou na svých bedrech statečně den co den.
Je toho naštěstí více, co potěšilo. Třeba, když nás naši fandové „proklikali“ skrze internetové hlasování do finále Burzy filantropie. Před donátory
jsme předstoupili s projektem, který jsme postavili jako podporu jednoho klienta, zahrnující poměrnou část nákladů ročního Kurzu přípravy na
život a doprovázení. A svým prohlášením nás potěšil pan Šotola, zástupce Pardubického kraje: „Teď vidím, jaký má smysl i takový individuální
projekt, pro jednoho klienta“. Povzbuzuje nás to a utvrzuje v našem křesťanském přesvědčení, že je třeba se nasazovat, aby se při řešení
společenských problémů nezapomínalo na jednotlivce.
Další radostí bylo, že jsme se dostali do povědomí odborné veřejnosti, a to dokonce skrze klienty samotné. Oslovila nás paní Pazlarová z fakulty
sociálních studií UK, národní koordinátorka mezinárodního výzkumu „Práva dětí v alternativní péči…“. Respondenti výzkumu nás uváděli jako
jeden z příkladů dobré praxe. Dovolím si citovat z vydané studie: „Systémově nám tedy chybí pozice pracovníka (myšleno v rámci celé republiky),
který by se zaměřil na doprovázení v období před i po odchodu do samostatného života.“ Jsme hrdí na to, že můžeme našim mladým přátelům
dlouhodobě nabízet zázemí právě takových pracovníků.
Martin Poláček, předseda klubu
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„TYS ZAPOMNĚL, ŽE JSI DOBROVOLNÍK?!“
(příběh)

…tak takhle usadil Libor Tondu, když na Kurzech přípravy na život, kterého
se spolu účastnili, „otravoval atmosféru“.
Někdy můžeme být svědky malých zázraků, a to doslova… V Liborově případě
jsme o tom přesvědčeni. Když s námi začínal před třemi lety, nebyl ze sebe
schopný dostat slovo, natož vyjádřit vlastní názor. Vyrůstal v dětském domově
od jednoho roku. Nevěřil si, podceňoval se, držel se stranou. Pravda, líbil se holkám,
je pohledný, ale díky tomu se sebou nechal spíš smýkat od jedné k druhé. Neuměl sám za sebe něco
druhým nabídnout.
Dnes je nám v jeho společnosti moc hezky. Je zajímavý, „pohledný“ nejen zvenku, ale především
zevnitř. Jako když se uzavřené malinkaté poupě rozvine do nádherného květu. S naší pomocí objevuje
a posiluje řadu dobrých vlastností, které v něm spaly. Maluje, skládá hudbu, čte knížky, má zájem
o dění kolem sebe. On pomáhá nám, my se snažíme pomáhat jemu. Jeho biologičtí rodiče, kteří
o něj nejeví zájem, vůbec netuší, jakého mají skvělého syna. Svědky hledání jeho osobní cesty
jsme tedy my. Hezky se s ním povídá. A on si rád vyslechne názor druhého člověka, přemýšlí
o něm a hledá vlastní postoj.
Zároveň se snaží být poctivým a slušným klukem. Na kurzech, kterých se účastní, je na něj
vždy spolehnutí. Pomáhá nám i jako dobrovolník. Se svými morálními kvalitami najednou
převyšuje řadu svých vrstevníků z běžných rodin. Měli jsme tu čest jeho rozvoji napomoci.
Když budu upřímná, k tomu, že se vyučí, jsme bývali vzhledem k jeho projevům na začátku
naší společné cesty značně skeptičtí. I v tom nás překvapil. Víme, že školu dokončí a možná
bude přemýšlet o dalším vzdělávání. Dnes už věříme, že z tohoto kluka bude jednou
dobrý partner i táta.
Ne vždy se nám podaří zažít tak výraznou změnu. Každý z nás má svůj vlastní příběh
a vlastní cestu. O to víc si podobné „příklady dobré praxe“ sami potřebujeme připomínat.
Monika Peterková
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PŘÍBĚH

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.

POSLÁNÍ A CÍLE
Doprovázíme mladé lidi z dětských domovů na jejich cestě do samostatného života. Jsme lidským zázemím, kam se mohou vracet a sdílet své
starosti, problémy i úspěchy.
Cílem organizace je napomáhat klientům ve věku 14 -35 let zvládat samostatný život s ohledem na jejich možnosti, a to tak, aby klienti:
• měli přiměřené zdravé sebevědomí;
• byli samostatní;
• rozlišovali mezi svými slabými a silnými stránkami a uměli s nimi pracovat;
• uměli přiměřeně reagovat ve vztazích, byli přirozeně součástí běžné společnosti;
• uměli požádat o pomoc při řešení náročných životních situací a konfliktů;
• uměli otevřeně komunikovat;
• nalezli zaměstnání a dokázali si ho udržet;
• zajistili si bydlení, uměli hospodařit a vést domácnost;
• zvládali vyřizování potřebných záležitostí na úřadech;
• uměli hodnotně užívat volný čas;
• měli osvojeny pozitivní životní postoje;
• rozeznávali možná rizika společnosti, jako je závislost, kriminalita, bezdomovectví či zadluženost, a dokázali jim čelit.

KDO JSME / POSLÁNÍ, CÍLE
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PROČ PRÁVĚ MLADÍ LIDÉ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ?
• 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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PROČ PRÁVĚ MLADÍ LIDÉ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ?

HODNOTY, ZE KTERÝCH VYCHÁZÍME
Součást veřejného závazku naší služby Doprovázení (sociální rehabilitace)
• Úcta ke každému člověku
• Svoboda vlastního rozhodnutí - respektujeme člověka jako svobodnou bytost, která ovlivňuje svůj život
• Laskavost - přistupujeme k člověku bez předsudků a přijímáme ho takového, jaký je
• Pravdivost, poctivost a upřímnost
• Naděje a láska - věříme, že každá životní situace má východisko a že základním principem plnohodnotného života je mít rád sebe i druhé
• Rozumnost - podporujeme zdravý úsudek a realistický náhled na život

ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE
• Respekt k lidské důstojnosti
• Individuální přístup - respektujeme příběh každého člověka
• Vztah důvěry
• Diskrétnost - informace sdělené uživatelem považujeme za důvěrné, pakliže nepodléhají oznamovací povinnosti
• Respektování dohody vzájemné spolupráce

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.

V pozadí portrét sv. Jana Bosca

HODNOTY, ZÁSADY
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A CO TO VLASTNĚ DĚLÁME ?
Kurzy přípravy na život jsou spolu s Doprovázením základem naší práce. Mladí lidé zde prostřednictvím
zábavných i terapeutických aktivit rozvíjejí své schopnosti v klíčových oblastech důležitých pro samostatný
a rodinný život.
Doprovázení je komplexní služba navazující na kurzy, kde máme šanci s mladými lidmi navázat trvalejší
Kurz přípravy na život
vztah. Díky tomu, že už nejsme cizí lidé, mohou se svěřit, přiznat, že se něco nepovedlo a my potom
můžeme účinně pomoci ve zlomových situacích. Když klient dlouho hledá práci a už ztrácí motivaci, můžeme ho povzbudit nebo podpořit. Pokud
řeší partnerské nebo rodičovské problémy, můžeme poskytnut mediaci nebo rodinnou terapii. Jestliže ztratí bydlení nebo spadne do dluhové
pasti - můžeme ho nasměrovat na Domy na půli cesty nebo jiné organizace s odborníky, kteří mu v dané chvíli mohou pomoci, atd...
Setkání absolventů kurzů nám umožňují nové navázání kontaktu s mladými lidmi, kteří absolvovali kurz
a již odešli z dětského domova. Vrací se k nám často ve chvíli, kdy jsou ohroženi negativními společenskými
jevy a tato setkání jsou významným prostorem pro jejich zachycení a poskytnutí účinné formy podpory
v rámci programu Doprovázení.

Setkání absolventů (říjen 2012)

Zelená linka je nonstop služba „přítele na telefonu“, kam mohou mladí lidé zavolat o radu a pomoc při
problémech a v krizi, ale také si jen tak s někým popovídat. Provozujeme ji každý den v týdnu včetně
víkendů a svátků od 8:00 do 21:00 hod.

Tábory a víkendové akce pořádáme pro klienty, kteří jsou v kurzech a v programu Doprovázení. Dále
zde rozvíjejí schopnosti a dovednosti a též s námi zažívají nové situace, které prohlubují vzájemné
vztahy.
Individuální terapie a arteterapie nám umožňuje s vybranými klienty pracovat individuálně a do hloubky,
rozkrývat životní traumata a terapeuticky s nimi pracovat.
Pracovní tábor (červenec 2012)

8

CO DĚLÁME

Den pro dětské domovy je celodenní pořad, který přivádí mladé lidi do našeho centra, umožňuje jejich
první kontakt s našimi službami. Seznámí se zde se zajímavým řemeslem, tvoří, ale i soutěží a baví se.
Filmové dokumenty o různých povoláních si natáčejí a moderují
(s mírnou dopomocí našich pracovníků a dobrovolníků) sami
mladí zájemci o danou profesi. Vytvořený film, který obsahuje
veškeré potřebné informace o konkrétním povolání, pak společně
Den pro dětské domovy (listopad 2012) prezentujeme dalším potencionálním zájemcům na Dnu pro dětské
domovy.
Práce s dobrovolníky se týká i motivovaných účastníků kurzů,
kterým nabízíme možnost zapojit se více do naší práce. Setkávají
se pak ve formaci i s mladými lidmi z běžných rodin, kteří nám též
dobrovolnicky pomáhají.

Víkend s dobrovolníky (listopad 2012)

Bulletin
(Prosinec 2012)

Natáčení dokumentu - Umělecký kovář
(leden 2012)

Časopis - prostřednictvím našeho Bulletinu se snažíme veřejnosti přiblížit problematiku ústavní výchovy
a odchodu z ní. Mladým lidem tak připravujeme prostředí, které je díky informacím lépe připraveno na
komunikaci s nimi.

Práce ve skupině

Individuální práce s jednotlivcem

Kurzy přípravy na život

Doprovázení

Setkání pro absolventy kurzů

Zelená linka, telefon, návštěvy

Dny pro dětské domovy

Práce s rodinou, komunikace s vychovateli, OSPODy

Pobytové akce

Individuální terapie, arteterapie

Brigády

Případové konference

Akce pro dobrovolníky

Semináře pro vychovatele a pracovníky OSPOD

CO DĚLÁME
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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 Dolních 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
poprvé připravovaly na odchod do samostatného 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. 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 ustálilo na dvou základních vzájemně provázaných programech: Kurzech přípravy
na život a Doprovázení.
V roce 2011 jsme začali nabízet individuální terapii.
Rokem 2011 jsme se intenzivněji věnovali dobrovolníkům. Uskutečnilo se také první Setkání pro absolventy kurzů. Zahájili jsme vydávání
informačního bulletinu. V únoru 2011 jsme se přejmenovali na „CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže. Na jaře 2011 skončila
udržitelnost projektů financovaných ze SROP. Uvolnily se nám tak ruce, abychom se oprostili od činností, které se ukázaly jako ne příliš funkční,
a soustředili se na rozvíjení našeho „rodinného stříbra“.
Na podzim 2012 jsme zaregistrovali sociální službu, takže od 1.1.2013 poběží část naší činnosti v režimu – sociální rehabilitace Doprovázení.
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CO SE NÁM V ROCE 2012 PODAŘILO?
Placená brigáda
Jsme rádi, že se nám podařilo úspěšně zrealizovat novinku v přímé práci s klienty – placenou letní brigádu.
Čtyři naši vybraní klienti měli možnost pracovat měsíc ve společnosti Realtime Technologies s.r.o., která
dlouhodobě podporuje aktivity našeho Centra. Zároveň pro ně byl měsíc, který u nás strávili, určitou
„socio-pedagogickou laboratoří“, kde se učili kompletně se o sebe postarat a obstát v zátěžových situacích,
to vše s podporou našich pracovníků. Více najdete na str. 25.
Pozvání do expertní skupiny
V létě jsme byli přizváni do nově utvořené expertní skupiny k transformaci systému péče o ohrožené děti, kterou zřídil OSV KÚ Pk. V této skupině
jsou zastoupení zástupci OSV, školského odboru KÚ, OSPOD z obcí, pěstounů, Poradny pro rodinu a NNO. Za NNO jsou kromě nás zastoupeny
organizace: Amalthea, Fond ohrožených dětí a Děti patří domů. Tato skupina se má zabývat především síťováním služeb pro ohrožené rodiny
a děti a náhradní rodinnou péči. Velmi si ceníme takto projevené důvěry.
Projekt „Mládež v akci“
Během let 2011 a 2012 jsme se zavázali v rámci projektu „Víš čím budeš?“ k natočení a veřejné projekci
šesti dokumentů o vybraných povoláních, které pomáhají mladé lidi z dětských domovů seznámit
se škálou životních uplatnění. Mladí lidé vyrůstající v ústavní výchově se sami v rámci této aktivity podíleli
na vytváření těchto dokumentů. Více na str. 28

Posun v přímé práci
Naši klienti stále více jezdí i za námi, čímž se daří dávat větší důraz na místo, kde jsou lidé, kteří je znají,
rozumí jim a podpoří je. Tímto místem pro mladé lidi bez zázemí blízkých bychom rádi byli. Setkání pro
absolventy se stává kontaktním prostorem pro naše „staré známé“. Daří se nám naše klienty zvát na práci k
nám. Potvrzením toho je i letní brigáda na hradě Valdštejně, která měla velký úspěch – reportáž na str. 24.

ROK 2012
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Burza filantropie a naše „divoká karta“
Koalice nevládek Pardubicka připravila na 14. krajskou konferenci nestátních neziskových organizací Pardubického kraje, která se konala
22. března, první „ostrou“ burzu filantropie s prostředky investorů – s možností získat opravdové peníze, kontakty na donátory, atd. Podařilo
se nám dostat se do finále díky hlasování našich fandů na internetu. A i přes tuto „divokou kartu“ se nám podařilo některé donátory oslovit
a získat od nich 35.000 Kč.
Nové finanční zdroje
V roce 2012 jsme poprvé získali finanční podporu od Nadačního fondu Albert. Byli jsme také úspěšní v rámci dotačního řízení v rámci mimořádné
výzvy MŠMT zaměřené na prevenci sociálního vyloučení mladých lidí. V prosinci jsme oslovili drobné dárce v rámci našeho pravidelného bulletinu
s novou strategií: „1000 dárců, kteří nám věnují 100 Kč měsíčně, nám pokryje třetinu nákladů“. Jaro 2013 nám potvrzuje, že tato strategie začíná
přinášet plody. K finančním záležitostem také patří, že se v roce 2012 vystřídal projektový manažer, že jsme začali spolupracovat s externím
finančním manažerem a došlo také ke změně účetních.
Nová zkušenost s praktikanty
V roce 2012 jsme do naší práce začali ve větším měřítku přijímat také praktikanty. V průběhu roku tak měli možnost do naší činnosti nahlédnout
následující studenti: Kristýna Vosecká, Veronika Vaňková, Vendula Chaloupková, Hana Matoušková a Anežka Moravcová. Poslední jmenovaná
u nás dokonce zakotvila – od nového roku jsme ji přijali jako kmenového zaměstnance.
Navázání či rozšíření spolupráce
Pokračovali a rozšířili jsme spolupráci s navazujícími organizacemi: Občanská poradna Pardubice, Sdružení SPES, Domy na půl cesty (Pardubice,
Hrochův Týnec, Žamberk, Květná u Poličky), Azylový dům Pardubice, Úřady práce (Chrudim, Pardubice), Azylový dům pro těhotné ženy v tísni
v Hamrech u Hlinska, Amalthea, Charita Přelouč – využívali jsme je v konkrétních situacích. Dařilo se nám více spolupracovat s konkrétními
pracovníky OSPODu našich nezletilých klientů.
Kontakt s paní PhDr. Hanou Pazlarovou, Ph.D.
V dubnu 2012 jsme navázali spolupráci s paní Pazlarovou z katedry sociální práce FF UK Praha. Jako příklad dobré praxe jsme byli zahrnuti
do mezinárodního výzkumu Rights of Children in Alternative Care, from theory to practice: filling the gaps through peer research, jehož je paní
Pazlarová národní koordinátorkou (ČR, Polsko, Finsko, Rakousko, Albánie). Tato studie mimo jiné potvrzuje nutnost existence služeb jako je a naše.
Autoři docházejí k závěru, že: „dostatečně dobrou podporu mladému člověku po odchodu z péče může poskytnout jen pracovník, který s ním

12

ROK 2012

má vytvořený vztah důvěry. Systémově nám tedy chybí pozice pracovníka (myšleno v rámci celé republiky), který by se zaměřil na doprovázení v
období před i po odchodu do samostatného života.“ Spolupracovnice doc. PhDr. Oldřicha Matouška, který od roku 2005 spolupracuje s Nadací
Terezy Maxové a s o.s. Člověk hledá člověka na projektech týkajících se ohrožených dětí, mládeže a rodin, nám nabídla dlouhodobou spolupráci.
Registrace sociální služby
V září a říjnu jsme se intenzivně zabývali záležitostí registrace sociální služby. K tomuto kroku jsme se odhodlali především, abychom tak získali
další zdroj finančního zajištění našich aktivit. Bylo třeba si ujasnit, o jaký typ sociální služby by mělo jít. Seznamovali jsme se také s taji dotačního
řízení na provoz sociálních služeb a následného vykazování. Tady máme ještě spoustu práce před sebou.

NAŠI LIDÉ

Když se podíváte na seznam lidí na další straně, je to dvacítka pracovníků (na pracovní smlouvu či na dohodu o provedení práce) a více než dvacítka
dobrovolníků, kteří v roce 2012 přiložili ruku k dílu. 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.

Zleva: Radek Červinka, Ivana Němcová, Martin Poláček, Kateřina
Hubáčková, Vojtěch Peterka, Monika Peterková, Jiří Woclawek

NAŠI LIDÉ
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Na našich činnostech se v roce 2012 podíleli
PRACOVNÍCI:

Martin Poláček (salesián)

Ivana Němcová (dříve Poltierová)

Radek Červinka

Kateřina Hubáčková

Monika Peterková

Jiří Woclawek (salesián)

předseda klubu, vedoucí programů a vedoucí
programu Kurzy
projektový a finanční manažer (do března)
vedoucí programu Doprovázení, terapeutka

pracovnice programu Doprovázení, od října
provozní

Vojtěch Peterka

pracovník programu Dny pro dětské domovy
(Dny pro DD), propagace, vedoucí projektu
Mládež v akci

pracovnice programu Doprovázení, Kurzy
pracovník programu Doprovázení, Kurzy

Na DPP:

Jiří Křemeček (salesián)

Jiří Nejman

Jan Šoltys

Lenka Tomášková

Pavel Dračínský

Vendula Chaloupková

Aleš Kalina

Milena Striová

Firma ComArr

Petr Bartoníček

Pavel Vondřejc

konzultace - ekonomika, účetnictví
pomocné práce

moderátor a organizátor Dnů pro DD
zvukař na Dnech pro DD

noční pedagogický dozor
noční pedagogický dozor

EXTERNÍ PRACOVNÍCI:
projektový manažer
finanční manažer

Mzdová účetní

IT podpora

IT podpora - webhosting

SUPERVIZOŘI:

Alena Vávrová
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Marie Pečená

Michal Kaplánek

DOBROVOLNÍCI
(a to i z řad našich klientů):

Drahoslava Bartošková

Anežka Moravcová

Pavla Ďalogová

Anežka Ochová

Lucie Jehličková

Patricie Ochová

Petra Stoeva

Romana Zezulková

Michal Moravec

Edita Moravcová

Marcela Vychodilová

Ondřej Zrzavý

Irina Dovbnjak

Dagmar Vaculová

Hana Liptáková

Blanka Gaborová

Marie Moravcová

Luboš Daniš

Kamil Bednář

Pavel Hájek

právní poradenství

externí lektorka kurzů
externí lektorka kurzů
externí lektorka kurzů
externí lektor kurzů

externí lektorka kurzů
externí lektorka kurzů
externí lektorka kurzů

asistentka na kurzech a Dnech pro DD
asistent na kurzech a Dnech pro DD

externí lektorka na kurzech
asistentka na kurzech
asistentka na kurzech
asistentka na Dnech pro DD
asistentka na Dnech pro DD
asistent na Dnech pro DD
asistentka na Dnech pro DD
asistentka na Dnech pro DD

Oldřich Kadavý

asistent na Dnech pro DD

Zdeněk Skácel

asistent na Dnech pro DD

Pavel Nix

moderátor na Dnech pro DD

Dorotka Vaňková

asistentka na pobytových akcích

Kristýna Vosecká

asistentka na pobytových akcích

Eva Laštovková
kuchařka

Jarmila Nováková
kuchařka

Jaroslava Vaňková
kuchařka

asistent na Dnech pro DD
asistent na Dnech pro DD

Zdena Lipavská, Marie Žáková, Marta Podaná, Růžena Pekárková, Zdeňka Burešová a další – hodné paní, které nám pečou dobroty na akce.

NAŠI LIDÉ
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KURZY PŘÍPRAVY NA ŽIVOT
Kurzy pořádáme od roku 2005. Jsou místem, kde s mladými lidmi navazujeme hlubší vztahy. 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, ve které k nám přijíždějí. 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 v životě něco 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. A také je pro mladé lidi stále náročnější najít práci: o to více klademe
důraz na potřebu vzdělání a posléze hledání práce všemi možnými způsoby.
Provázanost Kurzů a Doprovázení zabezpečuje i prolínání personálu. Na vedení Kurzů se podílejí i pracovníci
Doprovázení.
V kurzech se vracíme k několika základním tématům (již zmíněná finanční gramotnost, hledání a udržení
práce, riziko závislostí, otázky spojené s bydlením, orientace 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.
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OHLÉDNUTÍ ZA KURZY V ROCE 2012
Ve školním roce 2011/12 jsme pořádali 2 běhy pokračovacích kurzů (každý po 7 setkáních). Máme radost z toho, že s námi naši klienti chtějí
pokračovat.
Pro školní rok 2012/13 jsme otevřeli základní kurz. Jeho otevření předchází vždy náročné období „výběru uchazečů“. Nemůžeme pokrýt
z kapacitních důvodů zájem všech uchazečů. O to pečlivěji se snažíme je vybírat z hlediska smysluplnosti budoucí spolupráce.
Současně v tomto školním roce pokračujeme s klienty, kteří již základní kurz absolvovali v předchozích letech. Otevřeli jsme pro ně jeden běh
kurzu pokračovacího.
Pro naše „nejpokročilejší“ a nejvíce motivované klienty je určené formační setkávání dobrovolníků.
Co nás těší: že se většina účastníků zúčastnila všech setkání. Učí se tím vytrvalosti, kterou budou v životě tolik potřebovat. Kromě získání velkého
množství praktických dovedností, jsme spolu zažili plno hezkých chvil, ke kterým se naši klienti mohou vracet ve vzpomínkách.

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ
Prostorem, kde se mohli setkávat naši starší klienti a kde měli možnost
zapracovat na svém dalším rozvoji, je setkání bývalých absolventů. Mladí lidé,
kteří se pokouší žít svůj vlastní život, tak měli možnost přijet „na návštěvu“,
setkat se s přáteli a zároveň získat podporu a další nasměrování v životě. Tato
setkávání se nám ukazují jako velmi důležitá, protože tito mladí lidé často
nemají nikoho, kdo by jim pomohl nahlédnout jejich životní směřování.

KURZY PŘÍPRAVY NA ŽIVOT / ABSOLVENTI
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KURZY PŘÍPRAVY NA ŽIVOT 2012 V ČÍSLECH
19 víkendů, 160 účastí, 61 klientů (30 ve školním roce 2011/2012 a 31 ve školním roce 2012/2013)

Zařízení
účast
DDŠ Chrudim
18
DD Potštejn
6
DD Sedloňov
21
DD Dolní Lánov
32
DD Horní Čermná
21
VLO Přestavlky
7
VÚ Velké Meziříčí
7
VÚ Kutná Hora
1
CDD Stará Ves
14
VÚ Žďár n. Sázavou
13
VÚ Janštejn
2
Po odchodu z DD (PK) 13
Po odchodu z DD (HK)
2
Doma (PK)
3
Celkový součet
160
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Účast podle
krajů
Pardubický
Královéhradecký
Vysočina
Olomoucký
Středočeský
PK - Pardubický kraj
HK - Královéhradecký kraj

KURZY PŘÍPRAVY NA ŽIVOT

%
39%
38%
14%
9%
1%

KURZY PŘÍPRAVY NA ŽIVOT
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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 se, 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, facebook, 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).
Díky tomu 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 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 2012
Ukazuje se, že se vyplatilo „vsadit na dlouhodobý vztah“ - klienti nám stále
více důvěřují a obraceli se na nás v nejrůznějších situacích. U mladých
lidí z ústavní výchovy bývá časté, že po odchodu je často obtížné je
kontaktovat: po prvních nezdarech mají tendence se „ztratit“.
Stále přibývá klientů, kteří nás kontaktovali sami. Přibylo tzv. „intenzivního
doprovázení“ v náročných situacích jejich života.
Ve zvlášť složitých okolnostech jsme se obraceli na specialisty, kteří s námi
spolupracují (finanční poradce, realitní makléř, právník, lékař, atd.).
Byli jsme zváni k případovým konferencím, které se týkaly rozhodování
o dalších krocích v životě mladého člověka.
Stále trvá zájem o intervence v rodinách klientů. Rodiny o naši pomoc měly
často zájem, dařilo se nám získat jejich důvěru. Jsme však v tomto směru
limitováni našimi kapacitami. Stejně tak, jako když se na nás stále více
obracely nově založené rodiny našich bývalých klientů.
Co nám dělá radost: že se nám ozývají klienti, kteří k nám jezdívali už před
lety. Že přes všelijaká jejich klopýtnutí máme možnost vidět, že svůj život
zvládají a že to, co se u nás naučili, jsou schopni v životě využívat. Dělá
nám radost, že nás naši klienti stále více vnímají jako útočiště, ke kterému
se mohou obracet.

DOPROVÁZENÍ
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V roce 2012 jsme Doprovázeli 90 klientů (56 pravidelné doprovázení, 34 občasný monitoring), naši pracovníci se s nimi osobně kontaktovali
700 krát (z toho v 98 případech šlo o intenzivní individuální terapii).
Náš tým uskutečnil také celkem 2164 kontaktů s klienty na dálku (1358 prostřednictvím telefonu, přičemž 440 kontaktů tvořily hovory přijaté
prostřednictvím naší Zelené linky. 110 kontaktů proběhlo prostřednictvím e-mailu a 696 prostřednictvím dopisů (například přání k narozeninám),
sms a facebooku.

Účast podle krajů
Pardubický
Královéhradecký
Vysočina
Morava *
Ostatní

%
48%
35%
10%
6%
1%

Komunikace na
Počet
dálku
kontaktů
Telefonické hovory
1358
SMS
442
E-mail
110
Facebook
79
Dopis
175
Celkem
2164
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* kraj Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE, ARTETERAPIE
Individuální terapie je službou výrazně spojenou s Doprovázením. Poskytujeme
ji na základě dohody našeho Centra, dětského domova a klienta.
Individuální terapii nabízíme 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. 2012 jsme pracovali se 7 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 2012 každý čtvrtek
děti a mladí lidé z DDŠ Chrudim a VLO Přestavlky, celkově se uskutečnilo
17 setkání (74 účastí). Ve školním roce 2012/13 jsme již z personálních důvodů
arteterapii nenabízeli.

TERAPIE / ARTETERAPIE

23

TÁBORY A POBYTOVÉ AKCE
Pro absolventy kurzů nabízíme pobytové akce během roku i o letních prázdninách.
V roce 2012 jsme připravili velikonoční pobyt, letní pracovně - zábavný týden na Valdštejně, prázdninový měsíční nácvik samostatného života
spojený s placenou brigádou, putovní tábor pro dobrovolníky, podzimní víkendovou brigádu a Silvestrovský pobyt v Borové.
V rámci těchto akcí jsme zaznamenali 41 účastí.
Týden na Valdštejně (16.7.2012 – 22.7.2012)
Loni v létě jsme jako dobrovolní brigádníci přiložili ruce k dílu v nádherném koutě naší země, téměř v ráji, konkrétně v Českém ráji - na hradě
Valdštejn. Kromě práce jsme také nahlédli do krás okolní přírody. I když například Míra by vám řekl, že nepřijel kvůli zábavě, ale kvůli práci a tak své
osobní volno trávil zpracováním dřeva. Přidal se k němu Petr. Ve volné chvíli si Blanka dala šlofíka na půdě hradu, kde jsme se zabydleli. Zdeněk
bloumal po hradbách hradu. Každý si našel své místečko. Příjemné povídání kastelánky Elišky o historii hradu nás zaujalo natolik, že jsme výklad
překvapivě prodlužovali dalšími a dalšími otázkami. Práce nám šla od ruky. Řeknete si, že zpracování dříví, čištění chodníků, vymetání hradeb
či leštění vyřezávaných lavic ve valdštejnské kapli jsou detaily,
žádná těžká práce. Ale právě detaily a láskyplná péče o hrad
vytváří prostředí, které láká návštěvníky. A my jsme se na tom
hrdě podíleli.
Na závěr týdne se už těšíme domů. Odvážíme si dobrý
pocit. Není na škodu udělat někdy něco navíc a bez nároku
na  odměnu. Jde to lehce, když se sejde dobrá parta a nechybí
sranda. Jestli jsme něco na hradě zapomněli, tak to byl
kousek srdce, protože se většina z nás do toho kouzelného
místa zamilovala.
Kateřina Hubáčková
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Letní placená brigáda s Donem Boscem (22. 7. 2012 - 17. 8. 2012)
Je možné připravit se na „skutečný život“ po odchodu z dětského domova?
Jak by jednou mohl můj život vlastně vypadat? Na tuto otázku si nyní
mohou alespoň částečně odpovědět čtyři mladí muži, kteří u nás strávili
měsíc letních prázdnin.
Na počátku je čekal pracovní pohovor. Většinou první, který v životě zažili.
Ve společnosti Realtime Technologies s.r.o., která dlouhodobě podporuje
aktivity našeho centra, byli všichni přijati na dva zkušební dny. Dohoda
zněla, že pokud se osvědčí, mohou v brigádě pokračovat celý měsíc.
A hoši se osvědčili a také celý měsíc vydrželi poctivě vstávat a dojíždět
do práce.
Další zkouškou bylo samostatné nakupování, stravování a také
hospodaření. I v této oblasti byli celkem úspěšní. Vyzkoušeli si pravidla
spolubydlení v jednom bytě a s tím spojené nutnosti vycházet s různými
lidmi, řešit konflikty i spolupracovat. Se špetkou zklamání také udělali
zkušenost, že v životě všechno něco stojí a musí si ze svého platu také
financovat zábavu o víkendu, cestování a mnoho dalších věcí. Tak jako
ve skutečném životě.
A je třeba dodat, že jsme si všichni společně užili také spoustu legrace
při koupání, bowlingu, sportování v tělocvičně nebo návštěvě letního kina.
Doufáme, že v příštím roce budeme moci podobnou důležitou zkušenost
zprostředkovat dalším účastníkům našich kurzů.
Ivana Němcová

POBYTOVÉ AKCE
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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 2012 to byl fotoaparát do VÚ Velké Meziříčí, MP3 přehrávače
do DDŠ Chrudim a fritovací hrnec do VÚ Janštejn.
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DNY PRO DĚTSKÉ DOMOVY 2012 V ČÍSLECH
Dny pro dětské domovy jsme v roce 2012 uspořádali třikrát, přijelo na ně 160 účastníků z 10 dětských domovů a výchovných ústavů.

účast na Dnech pro dětské domovy
DDŠ Chrudim
23
VLO Přestavlky
13
DD Horní Čermná
16
DD Pardubice
36
VÚ Velké Meziříčí
12
DD Kostelec nad Orlicí
16
DD Sedloňov
22
VÚ Janštejn
16
VÚ Žďár nad Sázavou
5
Doma (PK)
1
Celkem
160
PK - Pardubický kraj

DNY PRO DĚTSKÉ DOMOVY
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VÍŠ, ČÍM BUDEŠ?
Tak se nazývá projekt, který se zabývá filmovými dokumenty o profesích. Do programu Dnů pro dětské domovy jsme
zahrnuli krátké filmové dokumenty o povolání, kdy je profese představena mladými zájemci z dětských domovů.
Snažili jsme se, aby filmy vznikaly co možná nejvíce v režii mladých. Uspořádali jsme tedy seminář pro filmařské týmy,
kde jsme uchazeče zaučili v práci s kamerou, se psaním scénáře, s koordinací natáčení a vůbec se vším možným,
co je může při natáčení potkat. Zdálo se to snadné, ale hned při prvních hraných zkouškách zájemci zjistili, s čím
vším se budou muset při takovém natáčení vypořádat a jak se budou muset připravovat, aby se natáčení podařilo.
Vytvořili jsme podpůrné materiály pro začínající filmaře, kde nalezli vše podstatné o jejich úlohách v týmu. Poté jsme
vytvořili natáčecí týmy a začali jsme plánovat samotná natáčení.
Mladí lidé při natáčení odvedli vynikající kus práce a zároveň měli možnost nahlédnout do života jejich vysněné
profese.
Výsledkem je 6 dokumentů, které jsme prezentovali na dnech pro dětské domovy. Tato promítání byla spojená s
besedou s představiteli daného povolání. Návštěvníci Dnů pro dětské domovy tedy mohli dopodrobna zjistit, co která
profese obnáší a v některých případech si ji mohli i vyzkoušet.
Všech 6 filmů společně s dokumentem o projektu je volně ke stažení na našich webových stránkách. Celý projekt jsme
mohli uskutečnit díky podpoře programu Mládež v akci.

Podařilo se nám natočit tyto dokumenty:
• Umělecký kovář
• Výtvarník / výtvarnice
• Pracovník v sociálních službách
• Jak to chodí v restauraci
• Strážník / Strážník – psovod
• Cukrář / Cukrářka
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http://www.dozivota.cz/programy/mladez-v-akci

DOBROVOLNÍCI
V roce 2012 jsme se intenzivně věnovali též našim dobrovolníkům, mezi které
patří mladí lidé, ale i ti pokročilejšího věku. Dobrovolnictví u nás zahrnuje široké
spektrum činností: od zapojení v přímé sociálně-pedagogické práci, přes pomoc
s organizací akcí, až po vaření na pobytových akcích či napečení buchet.
Pravidelně jsme se jednou za měsíc v podvečer setkávali s dobrovolníky, kteří
se angažují v naší činnosti. V prosinci 2012 jsme uspořádali větší setkání přátel
CDB a poděkovali všem, kdo naši činnost podporují.
Ve školním roce 2011/12 jsme se rozhodli podpořit formaci nejmladších
dobrovolníků: 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)“

DOBROVOLNÍCI
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NAŠE PLÁNY NA ROK 2013
V novém roce 2013 pro nás bude nejnáročnější ustavení nově zaregistrované sociální služby – sociální rehabilitace Doprovázení. V našem
případě nejde o novou činnost, pouze jeden ze dvou základních pilířů naší činnosti – Doprovázení – budeme pro příště provozovat v režimu
sociální služby. Budeme se potřebovat plně soustředit na zavedení standardů kvality sociálních služeb. Hodně energie nás bude stát skloubit
projektová hlediska s praxí, registrací a standardy.
Dalším náročným úkolem do budoucna je hledání stabilnějších zdrojů financování. Jestliže jsme ještě pro rok 2012 obdrželi od MPSV odbor
rodiny dotaci ve výši 1.167 tis, a to na dva projekty z různých dotačních oblastí, pro rok 2013 víme, že s částkou 700 tis již nemůžeme počítat –
v dané dotační oblasti již projekty s naší cílovou skupinou nepodporují. Prozatím to vypadá, že pro rok 2013 budeme moci počítat pouze s 560 tis.
z MPSV odbor rodiny, na sociální službu pak se 400 tis z MPSV a 156 tis z Pardubického kraje, a se 40 tis z MŠMT (provozní dotace = 1.200 tis,
z toho státní 1.000 tis, ze samospráv 200 tis). V roce 2010 jsme obdrželi provozní dotace ve výši 2.480 tis (z toho jen z MPSV odbor rodiny
na jediný projekt 1.500 tis, 500 tis z MŠMT a od samospráv dalších 400 tis). Znamená to pro nás výrazný, téměř skokový propad financí. O to více
si vážíme trvalé spolupráce, kterou s námi navázala Nadace J&T a firma Realtime Technologies s.r.o. Znamenají pro nás velmi výraznou finanční
podporu. Stojí před námi koncepčně-strategické přemýšlení a jednání s odborem školství i sociálních věcí na kraji i na MPSV a MŠMT: i když
jsme schopni sehnat slušné procento „mimodotačních“ financí, přece pomáháme řešit palčivou státní problematiku a myslíme si, že by stát
a samosprávy měli pomoci takovou činnost finančně ustabilnit.
V létě roku 2012 oslovila odbor sociálních věcí KÚ Pardubického kraje firma MAVO s nabídkou projektu dotovaného zaměstnávání pro
vytipovanou skupinu, která má problémy s uchycením se na trhu práce. Byli jsme osloveni s nabídkou spolupráce. Ani chvíli jsme neváhali
říci „ano“, protože jde přesně o další krok v naší strategii podpory mladých lidí opouštějících ústavní výchovu v jejich zakotvení v samostatném
životě. Jestliže projekt firmě vyjde, už nebudeme pouze organizovat placenou brigádu, ale bude to příležitost pro několik našich klientů práce
„naostro“.
S nadějemi vyhlížíme do roku 2013 také co se týče individuálního projektu MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému péče
o ohrožené děti a rodiny“. I když víme, že v rámci projektu nemůžeme počítat s finančními prostředky na pokrytí naší činnosti, přece se nahlížíme
jako důležitý článek tohoto systému a budeme rádi, když budeme moci přispívat svými zkušenostmi k tomu, aby tento systém byl opravdu
co nejfunkčnější a co nejvíce pracoval ve skutečném zájmu ohrožených dětí, mladých lidí a jejich rodin. S tím také souvisí pokračování v angažmá
v rámci expertní skupiny, která se od začátku roku 2013 „transformuje“ na koordinační skupinu.
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Již na konci roku 2012 víme, že 15. února 2013 budeme mít příležitost prezentovat naši činnost v živém vysílání na TV Noe. V tento den
zasednou naši pracovníci Monika Peterková a Jiří Woclawek spolu s PhDr. Helenou Pazlarovou, Ph.D. z FF UK Praha ke kulatému stolu a budou
diskutovat na téma „Doprovázení mladých lidí odcházejících z dětských domovů“. Někdy na přelomu jara a léta by pak k nám do Pardubic měl
zavítat štáb ČT Brno a měl by natočit reportáž do pořadu Křesťanský magazín. Tyto příležitosti vítáme jako další možnost jak opět udělat trochu
osvěty v problematice, kterou se dlouhodobě zabýváme.
Od 1. ledna 2013 přijmeme do pracovního poměru na pozici sociálního pracovníka Bc. Anežku Moravcovu, kterou jsme měli možnost
poznat již během její studentské praxe, kterou v naší organizaci vykonávala. Bude tak velkou posilou pro tým přímé práce s klienty a zvláště
při nastavování nově zřízené sociální služby.
V roce 2013 očekáváme, že se také posuneme v kvalifikaci. Ivana Němcová (Poltierová) by měla na začátku roku dokončit bakalářské studium
sociální pedagogiky. Půjde-li vše dobře, to samé by se mělo v průběhu roku povést i Kateřině
Hubáčkové. Anežka Moravcová bude finišovat v získání magisterského titulu v oboru sociální
a charitativní práce. Jiří Woclawek by měl na jaře dokončit kurz kompletní Krizové intervence.
Všichni netrpělivě vyhlížíme konec února 2013, kdy bude završeno naše rok a půl trvající úsilí
v rámci projektu „Mládež v akci“. Již za sebou máme většinu projekcí natočených dokumentů
– zbývá pouze poslední, šestý, který by měl být prezentován na Dnu pro dětské domovy
16. února. A můžeme se těšit na představení řemesla cukrářky. Výstupem projektu by pak
měla být sada DVD s jednotlivými dokumenty a s bonusem o pozadí celého projektu.
A čeká nás také změna statutárního zástupce: místo salesiána Martina Poláčka
jím od 1. května 2013 bude Monika Peterková.

PLÁNY NA ROK 2013
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ROZVAHA ZA ROK 2012 V TIS. KČ
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

AKTIVA

označení
A.
A.II.
9.
B.
B.II.
B.II.1.
4.

32

Konec Období
300

0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (souč. A.II.1. až A.I.10.)

300

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

300

0

Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)

538

1 069

Pohledávky celkem (souč. B.II.1. až B.II.19.)

14

607

Odběratelé

12

605

2

2

503

461

3

1

500

460

21

1

Poskytnutí provozní zálohy

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem (souč. B.III.1. až B.III.8.)

B.III.1

Pokladna
3.

Začátek období

Dlouhodobý majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)

Účty v bankách

B.IV.

Jiná aktiva celkem (souč. B.IV.1. až B.IV.3.)

B.IV.1

Náklady příštích období

21

1

AKTIVA CELKEM (A. + B.)

838

1 069

ROZVAHA

označení
A.
A. I.
A. I. 1.

PASIVA

360

Jmění celkem (souč. A.I.1. až A.I.3.)

-46

295

Vlastní jmění

-94

278

48

17

13

65

0

65

13

0

Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)

871

709

Dlouhodobé závazky celkem (souč. B.II.1. až B.II.7.)

421

0

421

0

Krátkodobé závazky celkem (souč. B.III.1. až B.III.23.)

49

634

Dodavatelé

10

96

Výsledek hospodaření celkem (souč. A.II.1. až A.II.3.)
1. Účet výsledku hospodaření
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.
B. II.

7. Ostatní dlouhodobé závazky
B. III.
B. III. 1.

Konec období
-33

2. Fondy
A. II.

Začátek období

Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)

5. Zaměstnanci

0

60

39

32

0

6

11. Ostatní daně a poplatky

0

18

22. Dohadné účty pasivní

0

1

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. poj.
9. Ostatní přímé daně

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
B. IV.
B. IV. 1.

0

421

401

75

Výdaje příštích období

6

0

2. Výnosy příštích období

395

75

838

1 069

Jiná pasiva celkem (souč. B. IV. 1. až B. IV. 3.)

PASIVA (A. + B.)

ROZVAHA
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
NÁKLADY v tis. Kč
spotřebované nákupy
služby
osobní náklady
daně a poplatky
ostatní náklady
zůstatková cena nemovitosti
náklady celkem

205
792
1385
18
130
660
3190

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

244
377
595
407
1632
3255

hospodářský výsledek
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

65

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY GRAFICKY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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VÝNOSY PODLE FINANČNÍCH ZDROJŮ

dotace MPSV
Dotace EK („Mládež v akci“)
Přijaté příspěvky MŠMT
Dotace Pardubický kraj
Dotace město Pardubice
Dotace Královéhradecký kraj
Prodej nehmotného majetku
Nadace a přijaté dary
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Celkem
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VÝNOSY

1 166 758 Kč
126 010 Kč
152 700 Kč
107 000 Kč
55 000 Kč
25 000 Kč
595 000 Kč
725 117 Kč
194 070 Kč
108 707 kč
3 255 362 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 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 a   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!

PODĚKOVÁNÍ
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NAŠI ČINNOST PODPOŘILI:
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NAŠI ČINNOST PODPOŘILI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
název organizace: CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže
adresa sídla, kontaktní adresa: Zborovské nám. 2018, 530 02 Pardubice
IČO: 750 459 07
organizační forma (forma právní subjektivity): organizační jednotka občanského sdružení
bankovní spojení: 2120456001/5500
číslo účtu veřejné sbírky: 2120456028/5500
telefon: 734435254 e-mail: naceste@dozivota.cz
web: www.dozivota.cz
		
		
		
		

RADA KLUBU:
• Ing. Mgr. Bc. Martin Poláček
(salesián)
• Monika Peterková				
• Jiří Woclawek 			
(salesián)
• Bc. Radek Červinka				

předseda – statutární zástupce
členka rady
člen rady
(od 1.4.2013)
člen rady
(do 31.3.2013)

registrace: Schváleno MV ČR dne 24. 6. 1996 č.r. II/s-OS/1-30 238/96-R. Občanské sdružení Salesiánské kluby mládeže založily klub s vlastní
právní subjektivitou s názvem SKM - Na cestě do života dne 16. června 2005. Klub byl v únoru 2011 přejmenován na současný název.

INFORMACE
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DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST A PŘÍPADNOU PODPORU!
Podporujte dobré věci, o kterých jste přesvědčeni a o kterých máte dostatek informací. Jsme připraveni Vám je poskytnout a najít společně s
vámi ten nejvhodnější způsob naší spolupráce. Neváhejte nás kontaktovat!
Můžete nás podpořit:
FINANČNĚ zadáním jednorázového nebo trvalého příkazu, složenkou, případně osobně v hotovosti. Děkujeme za jakoukoli částku, kterou nám
věnujete! Za samozřejmé považujeme, že Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru, případně s Vámi uzavřeme darovací smlouvu.
1000 ochotných lidí, kteří nám pošlou 100 Kč měsíčně, zajistí 1/3 ročních provozních nákladů!
MATERIÁLNĚ TÍM, CO UMÍTE - tisk materiálů, PR služby (inzerce, reklama, grafika…), poradenství, konzultace…
Můžete nám poskytnout i ÚČELOVÝ DAR nebo si najít VLASTNÍ ZPŮSOB POMOCI.
STAŇTE SE PŘÁTELI CENTRA DON BOSCO SKM. Podporujte nás pravidelně, buďte nositelem našeho poslání a my vás budeme pravidelně
informovat o tom, co děláme, prostřednictvím našeho bulletinu.
Zaujaly vás tyto možnosti? Kontaktujte nás!

KONTO VEŘEJNÉ SBÍRKY – 2120456028/5500
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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DÍKY
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Doprovázení
42

Kurzy přípravy na život

Dny pro dětské domovy

Velikonoce
43

CENTRUM DON BOSCO SKM
Zborovské nám. 2018
530 02 Pardubice

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.

naceste@dozivota.cz
www.dozivota.cz

TISK:
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