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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Centra Don Bosco Salesiánský klub mládeže za
rok 2013.
Slíbili jsme před lety našim klientům, že se na nás mohou po odchodu z ústavní výchovy
obrátit. Že u nás naleznou útočiště, když si nebudou vědět v dalším životě rady. Nenabízíme
veškerý servis. Mladý člověk by se měl přece umět postavit na vlastní nohy. Běžně má ale
rodinu za zády. Naši klienti zpravidla nikoho nemají, anebo se nemohou na vlastní rodinu
spolehnout. Navíc si nesou do života zátěž v podobě prožitých traumat. Suplujeme tak trochu chybějící
rodinu. Tito mladí málokomu věří, ve vztazích byli zklamáváni a my jim pomáháme... Vzhledem k jejich
osobní historii je to někdy velmi křehké, ale jde to.
Prostřednictvím celého vějíře programů nabízíme klientům vztahy, které je podporují, posouvají a drží nad
vodou v jejich osamostatňování. Vedeme je k tomu, aby nás postupně nepotřebovali. Nejde to ze dne na
den. Také my jsme to kdysi nedokázali najednou. O to větší máme radost, když vidíme, že řada z nich svůj
život zvládá dobře.
Monika Peterková
Předseda klubu, ředitelka organizace

ÚVOD

3

DÁ SE TO PŘEŽÍT?

PŘÍBĚH (KAZUISTIKA)

„…je podzimní den, svítí slunce – i když bez paprsků. Já jsem růžovým keřem, který se snaží rozkvést. Zatím
ještě nenastala „ta chvíle“, kdy je to doopravdy možné. Potřebuju lásku, pomoc a důvěru…“
Tato slova před časem napsala Lenka, která si sama v dětství „prošla peklem“. Poznali jsme se na našich
kurzech, když jí bylo necelých 15 let. Dnes je jí 23. Tehdy byl její otec ve výkonu trestu za to, že ji před
umístěním do dětského domova ubližoval. Matka se jí, jak to bývá, nezastala. Přesto se k ní Lenka po dosažení
plnoletosti odstěhovala. Albert Pesso hezky říká, že v každém z nás je zakódován obraz ideální mámy a
ideálního táty a každý ho stále podvědomě hledáme. I Lenka doufala, že se její rodiče dříve spletli, že uznají
svoji chybu, že se změní. Bohužel za vyléčení ze své naivity musela zaplatit další tvrdou daň: ubližování po
odchodu domů pokračovalo, protože otce mezitím propustili z vězení. Třikrát měla sbalené kufry na odchod.
Nevěděla, kam má jít a styděla se sama pře sebou. Bylo těžké přiznat si, že měla dát na varování a k těmto
rodičům nespěchat…
Nakonec se jí přece jen povedlo odejít doopravdy. Má s naší podporou práci, přítele, byt. A ve svých letech
neuvěřitelnou vnitřní moudrost. Vzpomínám, jak jsem často mívala při setkání s ní dojem, že „není duchem
přítomna“. Vzpomínám, že když jsem jí později psala nějaké pozvání či mail, zdálo se mi, že komunikuji do
prázdna, bez odezvy. Až teď s odstupem sděluje, že ji nad vodou drželo právě to, co se v „Don Boscu“ o sobě
dozvěděla a co se naučila. A že maily od nás si schovávala a žila z nich. Tehdy si to ani neuvědomovala.
Děkujeme Bohu, že smíme zažívat alespoň občas, že i ty příběhy, které vypadají na první pohled opravdu
beznadějně, beznadějně skončit nemusí. Z Lenky je dnes neuvěřitelně krásná a zajímavá žena – i když
bezstarostná už asi nikdy nebude. Nelituje se, žije, rozvíjí se, hledá. A pracuje sama na sobě.
Bude potřebovat ještě hodně sil, rozhodně nemá vyhráno. Ale je na dobré cestě.
Monika Peterková
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KDO JSME
Naše organizace je součástí celorepublikového spolku Salesiánské kluby mládeže. Tento spolek navazuje
na dílo zakladatele, italského kněze Jana Boska, který svůj život v 19. století věnoval opuštěným mladým
chlapcům v městě Turíně. Ve své době velmi dobře chápal, co nejvíce potřebují. Zakládal střediska, kde mladí
chlapci vnímali, že o ně někdo má zájem, že jsou přijímáni takoví, jací jsou a že jim někdo rozumí. Díky tomu
mohli být směřováni k dobrému životu.

POSLÁNÍ A CÍLE
Doprovázíme mladé lidi z dětských domovů, pěstounské péče a ohrožených rodin 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 A CÍLE
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HODNOTY, ZE KTERÝCH VYCHÁZÍME

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

•
•
•

•
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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

HODNOTY, ZÁSADY

Sociální služba

Program

Sociální rehabilitace
„Doprovázení“

„Na vlastních nohou“
Finanční
řízení

Projekty

Provoz

Dobrovolníci

Ředitel

Účetnictví,
mzdy

Personalistika

Fundraising
+ PR

Program
„Kurzy“

Program
„Dny pro dětské
domovy“

STRUKTURA ORGANIZACE V ROCE 2013
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NAŠI LIDÉ V R. 2013
Martin Poláček (salesián)
Předseda klubu, vedoucí programů
a vedoucí programu Kurzy
(do 30.4.2013)

Anežka Moravcová
Vedoucí sociální služby Sociální
rehabilitace Doprovázení, sociální
pracovnice

Aleš Kalina
Projektový manažer, lektor Kurzů
přípravy na život (externě)

Petr Bartoníček
Monika Peterková
Jiří „George“ Woclawek (salesián) Finanční manažer, účetní (externě)
Ředitelka, předsedkyně klubu
Vedoucí programu Kurzy, pracovník
(od 1.5.2013), terapeutka
v sociálních službách
Milena Striová
Mzdová účetní (externě)
Ivana Němcová
Iva Zdražilová
Provozní manažerka
Sociální pracovnice (od října 2013) Pavel Vondřejc
IT podpora – webhosting
Kateřina Hubáčková
Vojtěch Peterka
Vedoucí programu Na vlastních Vedoucí programu Dny pro dětské Firma CommArr
nohou, sociální pracovnice
domovy, propagace, web
IT podpora
Na DPP s námi v r. 2013 dále spolupracovali:
Helena Kožíšková (konzultantka metodik)
Lenka Tomášková (pomocné práce)
Jiří Nejman (realizátor programu Mládež v akci)
Pavel Dračínský (zvukař na Dnech pro DD)
Jan Šoltys, Vendula Chaloupková, Marie Moravcová (noční pedagogický dozor)
Supervizoři:
Marie Pečená
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NAŠI LIDÉ

Alena Vávrová

Oswald Schorm

Alena Halamová

DOBROVOLNÍCI
Při naší práci je důležité, abychom měli podporu z různých stran. Významnou posilou našeho týmu se proto stávají
dobrovolníci, kteří zastávají široké spektrum činností: od zapojení v přímé sociálně-pedagogické práci, přes pomoc
s organizací akcí, rozšiřování Bulletinu, poradenství v různých oblastech (hospodaření, bydlení, právní poradenství,
provázení zkušených maminek), až po vaření na pobytových akcích či napečení buchet, které nám pomáhá vytvářet
rodinnou atmosféru.
Jsme rádi, že řady našich dobrovolníků se stále rozrůstají. V průběhu roku 2013 nám různými formami spolupráce
pomáhalo 43 dobrovolnic a dobrovolníků v celkovém počtu 945 hodin.
Víme, že bychom potřebovali dobrovolníkům věnovat více času – zasloužili by si to. Přesto se jim snažíme věnovat
péči a podporu. Mohou využít supervize nebo konzultace s pracovníky. Účastnit se mohou také dalších akcí, které jsou
pořádány speciálně pro ně. V roce 2013 jsme uspořádali jedno vzdělávací setkání a jedno víkendové setkání, které bylo
pro dobrovolníky z řad našich klientů. Zároveň dobrovolníky zveme na „Setkání s dobrovolníky“, kde je možné jejich
práci ocenit a sdílet s nimi „novinky“. Tato setkání se během roku 2013 konala celkem 4x.
Dobrovolníci se stávají nezbytnou součástí naší práce a zaslouží si nejen náš respekt, ale patří jim i naše velké
poděkování.

Dobrovolníci v r. 2013:

Drahoslava Bartošková, Josef Benák, Marie Benáková, Eliška Bernardová, Pavlína Bobáková, Zdeňka Burešová, Jana Češíková,
Pavla Ďalogová, Luboš Daniš, Pavel Doležal, Tereza Dostálová, Blanka Gaborová, Pavel Hájek, Petr Havelka, Monika Hejdová,
Vendula Chaloupková, Lucie Jehličková, Eva Kalejová, Eva Laštovková, Zdena Lipavská, Hana Matoušková, Marie Moravcová,
Michal Moravec, Jan Němec, Jarmila Nováková, Marie Nováková, Anežka Ochová, Katka Pavlů, Marta Podaná, Růžena Pekárková,
Bára Scholeová, Václav Šmerda, Jan Šoltys, Mirek Švec, František Traxler, Martina Traxlerová, Markéta Váchová, Kristýna Vosecká,
Marcela Vychodilová, Petr Zdražil, Romana Zezulková, Marie Žáková a další, kteří nechtějí být jmenováni…

DOBROVOLNÍCI
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013
Stálé místo

Mladí lidé, kteří odchází z dětských domovů či pěstounské péče jsou stále poněkud opomíjenou skupinou.
Vstupují do života nepodpořeni materiálně a kromě těch pěstounských především také lidsky. Většinou
se během dětství nevyrovnali se skutečností, že nemohou vyrůstat u svých vlastních rodičů a přitom
se od nich po skončení vzdělávání očekává, že si najednou budou umět poradit se svým životem sami. Často
se stává, že nemají opravdu nikoho a důvěru k novým lidem navazují obtížně.
Jsme proto rádi, že přes všechnu náročnost hledání způsobu financování se nám daří být pro ně místem,
kde mohou získat podporu, kde se budou cítit přijati a nasměrováni do dalších dní samostatného života.
Jsme rádi, že se nám daří udržet stálý tým: po odchodu Martina Poláčka na jeho nové působiště do Brna
jej na jeho pozici vystřídala Monika Peterková. Tým jsme mohli rozšířit o dvě nové pracovnice, obě na pozici
sociální pracovnice. Anežka Moravcová k nám nastoupila hned od začátku roku. Naše prostředí pro ni nebylo
neznámé - působila u nás již jako praktikantka a později dobrovolnice. Druhá pracovnice, Iva Zdražilová
k nám nastoupila v říjnu.

Rozšíření „poslání“ organizace

Stále platí, že jsme tu především pro mladé lidi, kteří odchází z ústavní péče. V průběhu roku 2013 se na nás
však obrátilo několik pěstounských rodin se žádostí o doprovázení jejich dospívajícího dítěte. Ukazuje se,
že i sebekvalitnější pěstounská péče nezahojí zcela všechna předchozí zranění mladého člověka a někdy je
takové dospívání velmi náročné na výchovu. Centrum Don Bosco SKM je skupinou lidí, kteří těmto mladým
lidem rozumí a může být i pro pěstounské rodiny významnou podporou. Proto jsme v závěru roku 2013
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rozšířili své poslání na „Doprovázení mladých lidí z dětských domovů, pěstounské péče a ohrožených rodin
na jejich cestě do samostatného života“. Ohroženými rodinami jsou v našem případě míněny především ty,
kterým hrozí odebrání dítěte do ústavní výchovy.

Registrace sociální služby
Od 1.1.2013 máme zaregistrovanou sociální službu Sociální rehabilitace Doprovázení. Registrace sociální
služby nám přinesla nové možnosti - zejména co se týká financování, ale i posouvání kvality a větší
transparentnost našich služeb. Zároveň však tato registrace s sebou přinesla nezbytné nároky na potřebnou
administrativu. Důležité však je, že můžeme nadále pokračovat v tradici a uplatnit své zkušenosti při práci
s mladými lidmi, kteří to potřebují.

Kulatý stůl TV Noe
Naši pracovníci Monika Peterková a Jiří Woclawek měli
15.2. možnost představit naši organizaci v celovečerním
pořadu Kulatý stůl v TV Noe. Odpovídali na otázky
týkající se odcházení mladých lidí z dětských domovů.
Pořadu se účastnila i PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D, která
působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
a je předsedkyní předsednictva Sdružení SOS dětských
vesniček.

OHLÉDNUTÍ
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Rada do života
Již sedmým rokem se uskutečnila Rada do života, při které
jsme se setkali s různými hosty. Hlavním účelem těchto setkání
je transparentnost naší činnosti vůči zařízením a institucím,
se kterými spolupracujeme. Přivítat jsme mohli hosty z KÚ PK
v čele s Ing. Pavlem Šotolou, z Magistrátu města Pardubice, Úřadu
práce Chrudim, Univerzity Pardubice, Salesiánské provincie
Praha, z dětských domovů i z řad pracovníků OSPOD.

Natáčení ČT (Křesťanský magazín)
1.června – na Den dětí – u nás natáčela Česká televize. Reportáž odvysílaná
v Křesťanském magazínu se zaměřila na význam práce CDB pro naše klienty. Natáčení
probíhalo na posledním setkání základního běhu Kurzu přípravy na život.

Burza filantropie
V roce 2013 jsme do finále Burzy filantropie byli vybráni samotnými
donátory. Burzu realizuje Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) pod
záštitou radního PK Pavla Šotoly. Centru Don Bosco SKM se podařilo
získat finanční podporu na projekt „Šance pro dva kamarády“. Díky této
pomoci jsme měli možnost zajistit pro dva naše klienty kurz Mediální
školy, kurz k získání řidičského oprávnění a zajištění letního pobytu
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pro mládež „Prázdniny s Donem Boscem“. Tato podpora jim skutečně velmi významně pomohla v motivaci
v práci na sobě, oba nám nyní pomáhají i jako dobrovolníci.

Galavečer oceňování dobrovolníků

Mája Moravcová Luboš Daniš Eva Laštovková

2.prosince jsme se účastnili Galavečera dobrovolníků, který organizoval
KONEP spolu s Pardubickým krajem a Europe Direct Pardubice. Oceněni byli
tři naši dobrovolníci: Luboš Daniš, paní Eva Laštovková a Mája Moravcová,
která dostala zvláštní cenu pana radního Šotoly.

Koncert skupiny Oboroh
Jako poděkování na konci roku jsme v sobotu 7.12. uspořádali společné
setkání pro všechny, kdo podporují naši činnost: svými dary, nasazením
ve svém volném čase, spoluprací, modlitbou a mnoha dalšími způsoby.
Pro hosty jsme tentokrát připravili koncert folkrockové skupiny Oboroh.
Po něm následovalo malé pohoštění pro naše dobrodince. Mohli jsme
tak prožít plno milých setkání v radostné atmosféře.

Facebook

Snažíme se „jít s dobou“ a proto využíváme sociální síť Facebook, na které můžou naši příznivci
najít aktuality z našeho dění.

OHLÉDNUTÍ
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Sociální rehabilitace
„Doprovázení“

„Na vlastních nohou“

Sociální služba

Mladé rodiny, Absolventi

HLAVNÍ PROGRAMY
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„Kurzy“

„Dny pro dětské domovy“

Kurzy přípravy na život,
brigády, pobytové akce

Seznámení s naším
prostředím

PROGRAMY

PROGRAM KURZY:
Tento program zahrnuje především Kurzy přípravy na život, pobytové akce a brigády – během roku i o hlavních svátcích. Novinkou
je tzv. pre-kurz, který jsme uskutečnili v r. 2013 poprvé. Nemůžeme vyjít vstříc všem zájemcům o kurzy a pre-kurz slouží alespoň
jako „ochutnávka“ budoucích Kurzů přípravy na život.

Kurzy přípravy na život:
Kurzy pořádáme od roku 2005. Jsou místem, kde s mladými lidmi navazujeme hlubší vztahy. Cílem Kurzů přípravy na život je pomoci
mladým lidem lépe se připravit na život na vlastních nohou, vytvořit stálou bezpečnou skupinu, kde je možné stále více otevřeně
komunikovat a nabídnout vztahy, které mohou být v budoucnu základem pro další podpůrné programy.
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, 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.
Na vedení Kurzů se podílejí i pracovníci dalších programů.
Opakovaně se věnujeme základním tématům (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.).
Potvrzuje se nám, že má-li být naše pomoc efektivní, musí být kontakt a naše působení dlouhodobé.

PROGRAM KURZY
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Krátké ohlédnutí za pobytovými akcemi a brigádami

• Na konci března jsme uspořádali Velikonoční pobyt, na kterém měli účastníci možnost připomenout
si prastarý původ Velikonoc, židovský svátek Pesach, či velikonoční příběh Ježíše z Nazareta, starý
dva tisíce let. Všichni také přiložili ruku k dílu. Pletly se pomlázky, pekl velikonoční beránek, apod.
I přes nečekané sněžení se pobyt vydařil.
• Jarní brigáda – Nejen práce, ale i zábava čekala naše klienty, kteří se s námi v květnu vydali na brigádu
do krásného prostředí v srdci Vysočiny, a to do Borku u Budislavi. Během pár dní jsme stihli udělat
spoustu práce a ve chvílích volna jsme se vydali do blízkých skal za malými
dobrodružstvími.
• Podzimní brigáda – O víkendu 22. - 24.11. 2013 se uskutečnila podzimní
brigáda v Pardubicích, které se účastnilo 6 chlapců. Všichni se s chutí pustili
do díla, a i přesto, že přišly chvíle, kdy jsme byli unavení, udělalo se mnoho
práce. Na konci dne jsme se odměnili sledováním hezkého filmu.
• Valdštejn: „Cesta do Ráje“ - Tak pod tímto názvem se nesl tábor
na Valdštejně, který se konal 4. – 10. 8. 2013. Účastníci měli možnost vydat
se na samostatnou prohlídku hradu, hrát různé hry či chodit na procházky
po okolí. Především jsme ale tou hromadou práce, která za námi zůstala,
hradu Valdštejn opravdu pomohli.

V roce 2013 jsme uskutečnili 14 víkendových setkání Kurzů přípravy na život
včetně 1 pre-kurzu (celkem 141 účastí), velikonoční pobyt (6 účastí), 4 brigády
– i vícedenní (14 účastí) a pracovně zábavný pobyt na Valdštejně (6 účastí).
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OHLÉDNUTÍ ZA KURZY

Co nás těší:
• že se nám daří udržet kvalitní lektorský tým, kde jsou zastoupeni ženy i muži
• že mají mladí lidé o Kurzy stále velký zájem a že naprostá většina stojí o to s námi v dalších letech pokračovat,
přestože jde o „práci na sobě“ a zdaleka to není jen relaxace
• že mladí lidé, kteří prošli tímto programem, jsou v porovnání s vrstevníky v podobné situaci podstatně více
sociálně a komunikačně zdatní. Tuto skutečnost lze doložit – např. výzkumem v rámci diplomové práce
Jany Vraspírové.

PROGRAM KURZY
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Názory od účastníků kurzů
Pavel
„Don Bosco pro mě znamená poznání nových lidí,
zkušeností a mých dovedností. Na život mě CDB
připravilo už jenom tím, že mám kontakty na úřad
a další věci.“
Tomáš
„Zažívám zde příjemné rozptýlení, změnu stereotypu,
hlavně také zkušenosti, které mohou mít v životě
zásadní cenu.“

Martina
„Jsem vděčná za to, že nám pomáhají, když chceme
odejít z DD nebo hledáme práci. Když nemáme kde
bydlet, tak nám pomůžou najít nějaké bydlení.“
René
„Centrum Don Bosco znamená rozhled, důvěru
a pevný základ. Uvědomuji si zde hodnoty své i svých
bližních, hodnotu každé lidské duše. Získávat a dávat,
naslouchat a rozdávat lásku. CDB mě učí vnímat svět
jinak.“

Dáša
„Na Centru Don Bosco si cením to, že mi dávají cenné Blanka
rady, které mohu použít ve svém budoucím životě.“ „Pomáhají do života, pomáhají mi s prací a osobními
problémy“
Petr
„Cením si na Centru Don Bosco, že tady mám útočiště, Kristýna
hodně se tady člověk naučí, mám tady přátele. Cením „Děkuju za to, že pomáhají lidem v nouzi – dětem
si v Centru Don Bosco pracovnice Katky Hubáčkové, z dětských domovů. Poučení o životě s financemi.“
která mě vždy podrží, když mi je nejhůř. Díky Centru
Don Bosco jsem osobnost.“

18

NÁZORY MLADÝCH

SOCIÁLNÍ SLUŽBA SOCIÁLNÍ
REHABILITACE DOPROVÁZENÍ
Program Doprovázení je řadu let základním pilířem v naší
práci. Stojí na individuální práci s klientem a není možný
bez dlouhodobě budovaného vztahu. Blízké osoby se
kolem našich klientů v jejich minulosti často střídaly, oni
sami často měnili i prostředí, ve kterém žili. Proto je pro
ně tak důležitá stálá doprovázející osoba, stálé prostředí
se srozumitelnou nabídkou osobní podpory.
Abychom toto prostředí pro klienty udrželi, zaregistrovali
jsme od ledna 2013 Doprovázení jako sociální službu
(sociální rehabilitace). Díky této skutečnosti mají
naši klienti naději, že se nám pro ně udržíme stabilní
prostředí.
Během r. 2013 jsme se snažili službu co nejlépe nastavit,
pracovali jsme na metodikách – tak, aby byly pro práci
s klienty přínosem a zajistily kvalitní poskytování služby
a pomáhaly klienty opravdu posouvat k naplňování cílů,
bez kterých by jejich skutečné osamostatnění nebylo
možné.

DOPROVÁZENÍ
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Sociální služba Sociální rehabilitace Doprovázení zahrnuje individuální podporu ve všech klíčových oblastech
– tak, jak má Centrum Don Bosco SKM deklarováno ve svém poslání. V rámci podpory konzultujeme
pravidelně s odborníky, spolupracujícími výchovnými zařízeními, pracovníky OSPOD, atd. V zájmu klientů
se tam, kde je to vhodné, snažíme
spolupracovat i s rodinami klientů,
účastníme se případových konferencí.
Pro úspěšné zvládnutí přechodu klienta
do samostatného života je důležité,
abychom spolu začali spolupracovat
již v době, kdy se na osamostatnění
připravuje.
V rámci této služby jsme doprovázeli
33 klientů.
Co nás těší:
• že si naši klienti postupně více věří
a zvládají svůj život
• že se nás neváhají klienti obrátit
v případě potřeby i po letech –
je to dobrý způsob prevence
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DOPROVÁZENÍ

PROGRAM „NA VLASTNÍCH NOHOU“
Tento program je zaměřen na podporu těm mladým lidem, kteří se snaží svůj život zvládat už sami. Není třeba,
aby pravidelně využívali sociální službu Sociální rehabilitace Doprovázení, a většinou už žijí vlastní samostatný
život. Často už založili vlastní rodinu.
Stojí však o udržení kontaktu, jsou vděčni
za pozornost, možnost přijet občas na návštěvu,
možnost přijet na setkání bývalých absolventů
našich programů nebo se na nás obrátit, když si neví
rady. Víme o nich, že řadě kompetencí se teprve
musí naučit, otevřeně si však o pomoc neřeknou.
Opět se můžeme opřít o důvěru, kterou jsme
spolu vybudovali v předchozích letech. Pomáháme
předcházet možným problémům a komplikacím
v samostatném životě, velmi efektivní je podpora
jejich zdařilých životních kroků. Nabízíme
poradenství, praktickou podporu, pomáháme
rozvíjet rodičovské kompetence. V případě potřeby
můžeme nabídnout navazující služby jiné neziskové
organizace nebo podporu vlastní v jiném programu.

NA VLASTNÍCH NOHOU
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SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ
Prostorem, kde se mohli setkávat klienti programu Na vlastních nohou je setkání bývalých absolventů. Mladí
lidé, kteří se pokouší žít svůj vlastní život, měli možnost přijet „na návštěvu“, setkat se s přáteli a zároveň
získat podporu a další nasměrování v životě. Naši mladí přátelé vědí, že v těchto dnech máme my z týmu dost
prostoru na neformální setkání s nimi. A my jsme rádi, že ho využili.
V roce 2013 jsme v tomto programu pracovali se 39 klienty a jejich rodinami. Uspořádali jsme 3 setkání
pro absolventy bývalých programů.
Poznámka: Navíc jsme se různými způsoby věnovali 32 klientům, kteří nebyli do žádného programu zařazeni.
Jde buď o bývalé klienty, nebo mladé lidi, se kterými se setkáváme na brigádách a jiných akcích, apod.
Co nás těší:
• že řada našich klientů má práci
na řádnou pracovní smlouvu
• že řada našich klientů má vlastní
podnájem
• že řada našich klientů za naší podpory
zvládá svou rodičovskou roli
V rámci tohoto programu jsme spolupracovali na projektu podporovaného
zaměstnání pro naše klienty (viz následující článek).
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ABSOLVENTI

Projekt „Získej práci, co tě baví“
Poskytovat podporu při hledání zaměstnání mladým lidem odcházejícím z dětského domova je jedním z podstatných
bodů naší činnosti. V návaznosti na to jsme se vloni na jaře pustili do spolupráce se společností MAVO-Vzdělávání,
s.r.o. Můžeme tak několika mladým lidem nabídnout při hledání zaměstnání kromě naší spolupráce další bonusy.
Jedná se o projekt financovaný Evropským sociálním fondem. Projekt je nazván „Získej práci, co tě baví“ a je realizován
od května 2013 do dubna 2015. Účastníci prošli ve dvou kolech týdenním motivačním školením a pracovní diagnostikou.
Dostali také příležitost doplnit si vzdělání, které šanci nalézt vhodné zaměstnání zvýší. Účastníci získávají pracovní
smlouvu minimálně na jeden rok s finančním příspěvkem pro zaměstnavatele. Podporu nabízí pracovníci Centra Don
Bosco SKM nejen ve fázi (někdy strastiplného) hledání, ale i v průběhu zapracovávání a fungování na novém pracovním
místě.
V r. 2013 bylo v projektu zapojeno 6 mladých lidí. Čtyři z nich již zaměstnání mají, jiní stále hledají a neustávají ve své
snaze práci si najít. Využili toto období k doplnění vzdělání – např. získáním řidičského oprávnění nebo školením
na práci s manipulační technikou, atp.
Na cestě za zaměstnáním je plno pádů, mnoho odmítnutí a náročných chvil, které se nabízí k poznávání sebe sama.
Avšak ani podpis pracovní smlouvy není vítězstvím. Je to začátek náročného maratonu, kdy je třeba vynaložit mnoho
energie na udržení místa: na brzká vstávání, na plnění pracovních norem a povinností, na zvládání vztahů na pracovišti,
které jsou leckdy komplikované.
Odměnou pak nejsou pouze vydělané peníze na živobytí, ale také zážitek úspěchu, který přináší radost nejen našim
mladým přátelům, ale i nám. Práce je nejlepší vynález.
PROJEKT „ZÍSKEJ PRÁCI, CO TĚ BAVÍ“ (CZ.1.04/3.3.05/96.00215) JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ
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DNY PRO DĚTSKÉ DOMOVY
Tento program slouží širšímu okruhu zájemců o naše
programy. Spolu se svými vychovateli a dalšími hosty
zde mají možnost seznámit se s naším prostředím
a našimi pracovníky. Zároveň tak mohou prožít
smysluplně a zajímavě naplněný den.
Program obsahuje:
• setkání se zajímavým hostem
• ukázky různých řemesel
• soutěžní hru Labyrint
• vystoupení hudebních skupin či zpěváků
• diskotéku v režii
V r. 2013 jsme uspořádali Den pro dětské domovy 2x. Kromě dobrovolníků
se jich účastnilo 82 dětí a mladých lidí z 8 výchovných zařízení.
Co nás těší:
• že se nám daří udržet velmi dobrou úroveň těchto setkání
• že nám i zde dlouhodobě pomáhají dobrovolníci – včetně těch z řad
bývalých klientů
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DNY PRO DĚTSKÉ DOMOVY

DALŠÍ AKTIVITY V ROCE 2013
„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.
V průběhu ledna proběhlo další natáčení ze série dokumentů
podporovaných tímto projektem. Natáčení bylo zaměřeno na povolání
cukrářky a uskutečnilo se v cukrárně Libuše v Pardubicích, kde jsme
zjistili, jak vypadá běžný pracovní den zaměstnanců i majitelky, jaké
jsou výhody a nevýhody této profese i pro koho je práce vhodná.
Na konci února se konal závěrečný seminář.

Zelená linka

je nonstop služba „přítele na telefonu“, kam mohou mladí lidé z našich programů 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.
V r. 2013 jsme přijali 353 kontaktů na zelenou linku.

DALŠÍ AKTIVITY
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Pravidelná komunikace s klienty „na dálku“

je v rámci podpory v osamostatňování velmi důležitá. S klienty kromě osobních setkání pravidelně komunikujeme
prostřednictvím výše zmíněné bezplatné zelené linky, telefonu, mailů, dopisů, přání k narozeninám a facebooku.
Kromě facebooku a zelené linky se uskutečnilo celkem 2411 vzdálených kontaktů s klienty.

Individuální terapie

je nabízená těm našim klientům, kteří o ni
skutečně stojí a potřebují ji. Z kapacitních
důvodů jsou její možnosti omezené.
V r. 2013 byla poskytována 8 klientům.

• Tým Doprovázení CDB

Časopis

Bulletin - listopad 2013 •

Prostřednictvím našeho Bulletinu se snažíme veřejnosti přiblížit příběhy našich klientů,
problematiku ústavní výchovy a náročnosti odchodu z ní. Mladým lidem tak připravujeme
prostředí, které je díky informacím lépe připraveno na komunikaci s nimi.
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DALŠÍ AKTIVITY

O CO SE MŮŽEME OPŘÍT?
Spolupráce s dětskými domovy:
DD Dolní Čermná
DD Dolní Lánov
DDŠ Chrudim
DD Potštejn
VÚ Janštejn
VLO Přestavlky

CDD Stará Ves
DD Sedloňov
VÚ Velké Meziříčí

VÚ Žďár nad Sázavou

•
•
•

Spolupráce s pracovníky OSPOD
Spolupráce s konkrétními pěstounskými rodinami
Spolupráce s dalšími organizacemi: Občanská poradna Pardubice, Sdružení SPES, Domy na půli cesty
(Pardubice, Hrochův Týnec, Žamberk, Květná u Poličky), Azylový dům Pardubice, Azylový dům pro těhotné
ženy v tísni v Hamrech u Hlinska, Amalthea, Děti patří domů, Úřady práce, Diecézní charita Hradec Králové,
Charita Pardubice, Charita Přelouč, Charita Lanškroun, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
• Účast v odborných skupinách
• Jsme aktivními členy KONEP (Koalice nevládek Pardubicka).
• Aktivně se podílíme na práci Krajské koordinační skupiny „Systémová podpora procesů transformace
systému péče o ohrožené děti a rodiny“ v Pardubickém kraji.
• Účastníme se odborných konferencí v problematice týkajících se našich klientů.
• Spolupráce s odborníky
• PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.: odborná asistentka na katedře sociální práce FF UK v Praze, členka
občanského sdružení Člověk hledá člověka, které se zaměřuje na práci s dětmi v ústavních zařízeních,
pěstounskou péči a na práci s ohroženými dětmi.
• Doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., speciální pedagog se zaměřením na etopedii, edukaci jedinců s poruchami
chování - MU Brno
• Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta filosofická

O CO SE OPÍRÁME
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VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Můžeme říci, že jsme „učící se organizace“: Iva Němcová a Kateřina Hubáčková dokončily při zaměstnání vysokou školu, Anežka
Moravcová má za sebou státnice v magisterském studiu, a čeká ji v r. 2014 obhajoba diplomové práce.
Pracovníci centra se během roku průběžně vzdělávají a to i nad rámec podmínek stanovených zákonem. V roce 2013 absolvovali
různé semináře, kurzy a školení, které jim pomáhají při práci s klienty. Jedná se například o následující oblasti:
•
•
•
•
•

Krizová intervence
• Zdravotník pro zotavovací akce pro mládež a dorost - ZdrSEM
Syndrom CAN
• Práce se samostatně žijícím rodičem s dětmi, podpora
Seminář finanční gramotnosti „Připravit pro život“
rodičovské role při ztrátě partnera
Podpora budování a posílení citové vazby mezi rodiči a dětmi • Aplikace principů a technik skupinové terapie do práce
Komunitní práce s dětmi z málo podnětného prostředí
se skupinou ohrožené mládeže v oblasti prevence násilí

Při práci je také důležité, aby pracovníci znali aktuální legislativu, což se ve vzdělávání samozřejmě projevilo. Pracovníci absolvovali
semináře zaměřující se na jednotlivé zákony, ať už zákon o sociálních službách, zákon o sociálně-právní ochraně dětí nebo příprava
na Nový občanský zákoník.

28

VZDĚLÁVÁNÍ

NAŠE PLÁNY NA ROK 2014
• Chceme udržet pro naše klienty stabilní stálý tým, což je důležité především
pro klienty, kteří mají své vlastní doprovázející osoby. V průběhu roku 2014
bychom tým rádi posílili o 1-2 kvalifikované pracovníky do přímé práce.
• Chceme zůstat organizací „komunitního typu“ – důležité je pro nás rozvíjení
kultury organizace. Chceme více přenést preventivní systém Dona Bosca
do naší každodenní práce.
• Chceme se více soustředit na kvalitu práce s klienty a na ni potřebujeme
dostatek kapacity. Z tohoto důvodu nechceme navyšovat počet klientů.
• Chceme si nadále doplňovat vzdělání – v zájmu skutečně efektivní pomoci
lidem, které na jejich cestě doprovázíme.
• Chceme pokračovat ve spolupráci s odborníky, chceme hledat způsoby,
jak naši práci podpořit relevantním výzkumem.
• Chceme hledat způsoby, jak do našeho týmu zapojit více mužů.
• Tak, jak naši klienti více naráží na základní problémy spojené s nalezením
a udržením práce, s bydlením, s hospodařením a starostí o děti, chceme
se více posunout v jejich podpoře k integraci do běžné společnosti. Přibývá
lidí, kteří jim jsou ochotni pomoci. Chceme hledat způsoby, jak je využít
a chceme pokračovat např. v projektu „Získej práci, co tě baví“ (podporované
zaměstnání), který se osvědčil.
• Rádi bychom pro cesty za naše klienty získali od dárců nový automobil –
ten současný již dosluhuje.
• Především chceme co nejlépe naplňovat své poslání.

NAŠE PLÁNY
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ROZVAHA ZA ROK 2013 V TIS. KČ
AKTIVA v tis. Kč
1.1.2013
pohledávky
607
krátkodobý finanční majetek
461
náklady příštích období
1
aktiva celkem
1069
PASIVA v tis. Kč
jmění celkem
295
výsledek hospodaření
65
krátkodobé závazky
634
výnosy příštích období
75
pasiva celkem
1069
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ROZVAHA

31.12.2013
31
1148
1179

499
33
419
228
1179

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
NÁKLADY v tis. Kč
spotřebované nákupy
služby
osobní náklady
ostatní náklady
náklady celkem

136
760
1819
32
2747

VÝNOSY v tis. Kč
vlastní služby
ostatní výnosy
přijaté příspěvky
provozní dotace
výnosy celkem

213
214
841
1512
2780

hospodářský výsledek

33

ZISKY A ZTRÁTY
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VÝNOSY PODLE FINAČNÍCH ZDROJŮ
nadace poskytnuté na rok 2013, z toho:
nadační fond J&T
300 000 Kč
nadační fond Albert
40 000 Kč
nadace Terezy Maxové
30 000 Kč

provozní dotace 2013
dotace MPSV
1 250 097 Kč
dotace EK („Mládež v akci“)
35 718 Kč
Dotace Pardubický kraj
116 085 Kč
Dotace město Pardubice
70 000 Kč
Dotace Královéhradecký kraj
40 000 Kč
celkem
1 511 900 Kč

projekt MAVO
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DOTACE

174 000 Kč

ZPRÁVA AUDITORA O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

ZPRÁVA AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ
TÝMU
Jeden druhého opravdu potřebujeme. Abychom byli přitažliví pro naše klienty, chceme pro ně být přehledným a srozumitelným
místem. Bez nasazení, obětavosti, otevřenosti na společných setkáních a supervizích, bez ochoty na sobě pracovat, řešit konflikty,
znova a znova zkoušet komunikovat, by to nebylo možné. Jsme velmi často konfrontováni s velkými „bolestmi tohoto světa“.
Je pro nás cenné, že jsme schopni se jeden o druhého opřít a přitom si občas najít chvíli i na kus humoru, bez kterého by to nešlo.
SALESIÁNSKÝM KLUBŮM MLÁDEŽE
DONÁTORŮM
Máme v nich zázemí, duchovní podporu, možnost čerpat To, co děláme, by nikdy nebylo možné bez lidí, kteří naší
zkušenosti.
práci důvěřují a podporují nás. I tato nezištná a přitom velmi
významná pomoc stojí za tím, že mladí lidé z ústavní výchovy
PRACOVNÍKŮM ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
pociťují, že o ně někdo má zájem!
PARDUBICKÉHO KRAJE
Za vstřícnost a podporu při hledání našeho dalšího směřování. ZAMĚSTNAVATELŮM
Přibývá lidí, kteří jsou ochotni naše mladé klienty zaměstnat
DĚTSKÝM DOMOVŮM, VÝCHOVNÝM ÚSTAVŮM,
a spolupracovat s námi. To jim umožňuje nastartovat skutečně
PĚSTOUNSKÝM RODINÁM, PRACOVNÍKŮM OSPOD
důstojný život. Děkujeme za vstřícnost a trpělivost!
Ceníme si důvěry k nám. Díky ní můžeme být skutečnými
partnery. Můžeme se vzájemně doplňovat k většímu prospěchu DOBROVOLNÍKŮM
našich mladých lidí.
Je vás mnoho, kteří nám nezištně, zcela bez nároku na odměnu
pomáháte a velkoryse našemu dílu věnujete svůj čas.
NAŠIM MLADÝM KLIENTŮM
Odvaha a nezdolnost řady mladých lidí, kteří trpělivě překonávají
potíže a statečně nesou svůj úděl, dodává odvahu k naší práci
i nám.

Vám všem patří velké DÍKY!
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PODĚKOVÁNÍ

NAŠI ČINNOST PODPOŘILI

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
organizační forma (forma právní subjektivity): organizační jednotka občanského sdružení
bankovní spojení: 2120456001/5500
číslo účtu veřejné sbírky: 2120456028/5500
telefon: 734 435 254 e-mail: naceste@dozivota.cz
web: www.dozivota.cz
facebook: www.facebook.com/dozivota
•
•
•
•

rada klubu:
Martin Poláček (salesián) předseda – statutární zástupce (do 30.4.2013)
Monika Peterková – členka rady do 30.4., od 1.5.2013 předsedkyně, statutární zástupce
Jiří Woclawek (salesián) – člen rady
Ivana Němcová – členka rady od 1.5.2013

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.
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INFORMACE

MŮŽETE NÁS PODPOŘIT
Podporujte dobré věci, o kterých jste přesvědčeni a o kterých máte dostatek informací. Jsme připraveni Vám je poskytnout a
najít společně s vámi ten nejvhodnější způsob naší spolupráce. Neváhejte nás kontaktovat!
Můžete nás podpořit:
FINANČNĚ zadáním jednorázového nebo trvalého příkazu, složenkou, osobně v hotovosti případně na našich webových
stránkách prostřednictvím služby darujme.cz. 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.

PODPOŘTE NÁS
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CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže
Zborovské nám. 2018
530 02 Pardubice

 naceste@dozivota.cz
 www.dozivota.cz

facebook.com/dozivota

TISK:

