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ÚVODNÍ SLOVO

„Nikdy bych nevěřila, že to dětství může mít takový vliv!“
Tuhle větu ze sebe před časem vyhrkla 23-letá mladá
maminka dvou malých holčiček. Sama prošla ústavní
výchovou. Jezdí si za námi pro podporu
nebo my jezdíme za ní. S řadou situací
si neví rady. Navíc se jí vrací děsivé
vzpomínky na dětství, o nichž si myslela,
že už je zapomněla. Není to tak snadné
vyhrabat se z nich, ale jde to! Má k tomu dobrou motivaci:
chce být dobrou mámou, chce mít dobrou rodinu.
Nezmění se to ze dne na den, ale skrze dlouhodobou
poctivou práci na sobě. Nezmění se to lusknutím prstů,
ale skutečná změna se děje uvnitř: nenápadně a potichu.
Často si s kolegy říkáme a také to zažíváme: bez vlastní
zranitelnosti bychom svou práci nedělali dobře. A tak jsem
ráda, že Vás mohu pozvat k tomu, abyste se společně s námi
mohli ohlédnout za dalším rokem, kdy tu pro mladé lidi,
kteří se nemají kam vracet, jsme.
V Pardubicích , 15. 6. 2015
Monika Peterková
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HLEDÁNÍ DOMOVA

PŘÍBĚH (KAZUISTIKA)

Je to jak filmový příběh. Slávkovi se hodně změnil život, když mu umřel táta. Noví partneři matky o něj nestáli,
někteří jej týrali. Slávek skončil v děcáku, kterých nakonec vystřídal několik. Matka si ho zkoušela vzít domů,
ale nezvládala vlastní život, natož jeho výchovu.
Po vyučení odešel z dětského domova – kam jinam – opět k matce. Přestože si moc nerozuměli, neměl jinou
možnost. Nebudeme se asi divit, že v tomto případě se „zázraky moc nedějí“. Ve společné domácnosti
to s ní a s jejími partnery opět nešlo a ze Slávka se velmi rychle stal bezdomovec. V takových situacích
člověk přemítá o svém životě a přemýšlí, kde mu bylo nejlépe, kam by se mohl obrátit. Vzpomněl si
na dětský domov, kde byl v době dospívání. I když tušil, že domov je zrušený, rozhodl se toto místo
navštívit, i přes vzdálenost několika desítek kilometrů.
Na vlak neměl, musel jít pěšky. Chvíli šel po kolejích, chvíli po silnici a někdy i lesem. Cesta to byla
náročná, ale po několika dnech přeci jen dorazil na místo, kde ale zjistil to, co tušil: domov byl
zrušený, jeho objekt odkoupila soukromá firma.
Byl večer, Slávek přelezl plot a na zahradě strávil řadu hodin. Trvalo mu dlouho, než našel odvahu
přiznat si, že skutečně žádný domov nemá, že nemá kam jít. Pak si vzpomněl na učitele, který
v tomto městě bydlel. Díky jeho pomoci se dostal k nám.
Slávek u nás několikrát byl dříve na Dnech pro dětské domovy. Když dorazil tentokrát, měl na sobě
kalhoty o tři čísla větší, vlasy ostříhané vlastní rukou, ale další chuť do života.
Když jsem se ho při první návštěvě ptala, proč tomu tak je, pojmenoval tři věci: bylo mu u nás dobře,
věděl, že jsme pomohli některým jeho kamarádům a navíc vyhrkl, „Vy se přece jmenujete Don Bosco!“
Na mou otázku zda ví, kdo to byl, bez váhání odpověděl: „Moc toho nevím, ale myslím, že mu záleželo
na druhých lidech. Nebylo mu jedno, když viděl jejich trápení.“ Tím mi skoro vyrazil dech… Co k tomu ještě
dodat! Standu čeká ještě dlouhá cesta, bude záležet i na něm. My jeho slova vnímáme jako závazek a jsme
připraveni jej doprovázet. Jestli bude mít odvahu postavit se svému životu čelem, bude záležet i na něm.
Veronika Hénková
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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 tak, aby převzali
zodpovědnost za svůj vlastní život. 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.
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HISTORIE 10-TI LETÉ ČINNOSTI
Začátek naší činnosti sahá až do roku 1995, kdy salesián a budoucí zakladatel projektu - Jiří Křemeček připravoval první prázdninové pobyty pro děti z ústavní výchovy. Díky evropským fondům se spolu se svými
kolegy těmto dětem v roce 2005 začal věnovat systematicky.
Společně se ohlédněme alespoň za některými momenty, které se v uplynulých deseti letech odehrály:

2005
•
•

• vznik Salesiánského klubu mládeže – Na cestě do života
• pilotní projekt Kurzy přípravy na život
první cesty za bývalými účastníky kurzů po jejich odchodu z dětských domovů:
základ dnešního Doprovázení
setkávání dobrovolníků, kteří nám pomáhají

2006
•
•
•
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dokončení multifunkčního centra
první Den pro dětské domovy
start nového běhu kurzů pro Pardubický kraj

2007

•
•
•

zahájení provozu „zelené linky“ – bezplatné telefonní
spojení pro naše klienty
stále více návštěv klientů v jejich přirozeném prostředí
Otevřený klub

2008

2009

2010

2011

•
•
•
•
•

otevřený Filmový klub pro DD i veřejnost
první Rada do života
první Setkání pro absolventy
letní tábor pro účastníky kurzů - zaměřený na praktické dovednosti
zahájení skupinová arteterapie

•
•

první dobrovolníci vzešlí z řad účastníků Kurzů přípravy na život
natáčení filmových dokumentů o zajímavých profesích (prezentováno na
Dnech pro dětské domovy)
premiéra pohádky Potůček a Temné jezero knížete Vodomora (vystupují
v ní také děti z dětských domovů)

•

•
•
•

nabízíme individuální terapii
do Dnů pro dětské domovy byla zařazena nová soutěžní hra Labyrint
stali jsme se aktivním členem KONEP – Koalice nevládek Pardubicka

•
•
•

změna názvu na CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže
změna loga na naše současné
vyšlo první číslo informačního Bulletinu, který je určen pro naše příznivce
a vychází 2x ročně
uzavření prvních smluv o partnerství s dětskými domovy

•
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2012
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• v rámci projektu Mládež v akci jsme natočili 6 dokumentů o profesích,
na kterých se podíleli naši mladí klienti
• čtyřem našim klientům jsme zprostředkovali letní placenou brigádu, na které
byli doprovázeni a mohli získat cenné zpětné vazby
• Poprvé jsme se zúčastnili Burzy filantropie (úspěšně)

2013

• Od 1.1.2013 jsme zaregistrovali Doprovázení jako sociální službu Sociální rehabilitace
• Spustili jsme program „Na vlastních nohou“, který je určen těm, kteří se snaží
zvládat svůj život sami
• Spolupráce s organizací MAVO na projektu „Získej práci, co tě baví“, díky němuž
řada klientů získala zaměstnání na řádnou pracovní smlouvu
• O našich kurzech natáčela Česká televize a účastnili jsme se diskuzního pořadu
o problematice našich klientů v TV Noe
• Uspěli jsme na Burze filantropie s projektem, který velmi výrazně podpořil dva
naše klienty
• 3 naši dobrovolníci byli oceněni na Galavečeru dobrovolníků v rámci Pardubického kraje
• Poprvé jsme uspořádali vánoční koncert skupiny Oboroh

2014

• Rozšířili jsme „poslání“ organizace o pěstounské a ohrožené rodiny
- „Doprovázíme mladé lidí z dětských domovů, pěstounské péče
a ohrožených rodin na jejich cestě do samostatného života“.
• Úspěšně jsme prošli čtyřmi kontrolami a inspekcí
• Na Burze filantropie jsme pro naše klienty získali 4 kola pro jejich cesty
do práce

Co byste popřáli našemu Centru k 10. narozeninám?
Petr Vaculík
provinciál Salesiánů v ČR
Aby pokračoval rozvoj, který
pozoruji poslední dva roky.
Aby se našli bratři salesiáni,
ochotní sloužit mladým lidem v CDB.
Aby toto dílo na „periferii společnosti“
bylo znamením, že Bohu záleží na každém
člověku.

Miluše Horská
místopředsedkyně Senátu
Činnost Vašeho centra, které
významně následuje poslání
Dona Bosca pozoruji se zájmem
a držím Vám palce. Váš přístup k těmto
mladým lidem je skutečně příkladný. Přeji
Vám nadále mnoho trpělivosti a úspěchů
ve Vaší nelehké práci.

Jakub Vávra
vedoucí VLO Přestavlky
Přeju Vám, aby si Váš skvělý tým
udržel svůj entusiasmus, stabilitu,
profesionalitu a otevřená srdce.
Kráčejte dál po nevyšlapaných stezkách
a buďte inspirací a oporou nám pracovníkům
v dětských domovech a místem jistoty
a podpory pro Vaše / naše klienty.

Marie Oktábcová
ředitelka nadačního fondu J&T
…co nejméně klientů, kteří
by Vaši službu potřebovali,
ale jelikož je to nonsens,
tak další roky kvalitní profesionální
práce s takovým lidským přesahem,
jaký máte.

Zdeněk Švarc
dlouholetý klient CDB
Máte za sebou pěknou řádku
spokojených mladých, které
jste navedli na správnou
cestu a připravili je na samostatný
život. Bez Vás bychom to nezvládli.
Ať se Vám daří i v dalších letech.

Jana Machová
ředitelka KONEP
Milé Centrum Don Bosco,
ať Ti z mladých lidí, které
doprovázíš na jejich cestě,
vždy vyrostou poctiví, pracovití a čestní
dospělí se svými radostmi, starostmi,
velkými plány a spoustou energie
je uskutečnit!

Pavel Šotola
radní Pardubického kraje
Vedení Centra Don Bosco i jeho
pracovníkům a dobrovolníkům
přeji hodně sil, elánu,
moudrosti, a aby jejich veškeré konání
naplňovalo poslání Dona Bosca a bylo
nadějí a zázemím pro mladé lidi, kteří
neměli to štěstí vyrůstat ve svých rodinách.

Petr Poslušný
ředitel RealTime Technologies
Přeji
celému
týmu
mnoho odvahy a vytrvalé
trpělivosti. Sílu k hledání
cíle společného a těm kterým
pomáháte, mnoho darů moudrosti
a vůle ke smíření.

Pavel Hájek
dobrovolník, klient CDB
Přeji Ti vše nejlepší do dalších
kulatých narozenin. Doufám, že
jich bude ještě mnoho. Hodně
spokojených klientů, dobrovolníků,
interních pracovníků a dalších lidí, kteří
Ti pomáhají k růstu. Díky že jsi, protože
si myslím, že Tě hodně lidí potřebuje.
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NAŠI LIDÉ V ROCE 2014

Monika Peterková
Ředitelka, předsedkyně klubu,
terapeutka

Iva Zdražilová
Sociální pracovnice, provozní
manažerka (od března 2014)

Mirka Zbořilová
Finanční manažer, účetní
(externě od srpna 2014)

Ivana Němcová
Provozní manažerka, od února
2014 na mateřské dovolené

Veronika Hénková
od května 2014, sociální
pracovnice

Milena Striová
Mzdová účetní (externě)

Kateřina Řeháková (Hubáčková)
- Vedoucí programu Na vlastních
nohou, sociální pracovnice

Vojtěch Peterka
Vedoucí programu Dny pro dětské
domovy, technická podpora,
propagace, web

Anežka Moravcová
Vedoucí sociální služby Sociální
rehabilitace Doprovázení, sociální
pracovnice

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

Ivana Svozilová
právní pomoc (externě
od listopadu 2014)
Pavel Vondřejc
IT podpora – webhosting

Jiří (George) Woclawek
Petr Bartoníček
(salesián)
Finanční manažer, účetní (externě
Vedoucí programu Kurzy,
do srpna 2014)
pracovník v sociálních službách
Na DPP s námi v r. 2014 dále spolupracovali:
Helena Kožíšková (konzultantka a metodička), Jan Šoltys, Marie Moravcová, Jan Zavřel (noční pedagogický
dozor), Lenka Tomášková, Kristýna Vosecká (pomocné práce), Pavel Dračínský (zvukař na Dnech pro DD)
Supervizoři:
Marie Pečená, Alena Vávrová, Oswald Schorm, Alena Halamová, Elena Křivková, Helena Kožíšková
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STRUKTURA ORGANIZACE V ROCE 2014
Sociální služba

Program

Sociální rehabilitace
„Doprovázení“

„Na vlastních nohou“
Finanční
řízení

Projekty

Dobrovolníci

Provoz
Ředitel

Účetnictví,
mzdy

Personalistika

Fundraising
+ PR
Program
„Kurzy“

Program
„Dny pro dětské domovy“
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DOBROVOLNÍCI
Významnou posilou našeho týmu jsou 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 či napečení buchet na
pobytových akcích, které nám pomáhá vytvářet rodinnou atmosféru.
V průběhu roku 2014 nám různými formami spolupráce pomáhalo
56 dobrovolnic a dobrovolníků v celkovém počtu 1425 hodin.
Naši dobrovolníci mají možnost využít supervize nebo konzultace
s pracovníky. Účastnit se mohou také dalších akcí, které jsou pořádány
speciálně pro ně. V roce 2014 jsme uspořádali 3x Vzdělávání
dobrovolníků, kterého se účastnilo celkem 15 účastníků.
Dobrovolníci v r. 2014:
Drahoslava Bartošková, Josef Benák, Marie Benáková, Eliška
Bernardová, Pavla Ďalogová, Luboš Daniš, Pavel Doležal, Petr Doležal,
Daniela Fanturová, Blanka Gáborová, Pavel Hájek, Pavel Hrdý, Jan Janů,
Lenka Jánská, Lucie Jehličková, Natálie Jehličková, René Langr, Eva
Laštovková, Marie Moravcová, Michal Moravec, Marta Němcová, Tomáš
Němec, Jarmila Nováková, Marie Nováková, Klára Pavlíková, Kristýna
Svobodová, Bára Scholleová, Pavel Svačina, Martina Šindelářová, Václav
Šmerda, Jan Šoltys, Jarka Vaňková, Markéta Váchová, Kristýna Vosecká,
Petr Zdražil, Marie Žáková a další, kteří nechtějí být jmenováni…
Všem patří velké díky!
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DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU 2014
II. Kolo projektu „Získej práci, co tě baví“
Ve spolupráci se společností MAVO-Vzdělávání, s.r.o. jsme v únoru 2014 odstartovali druhé kolo projektu
Evropského sociálního fondu nazvaného „Získej práci, co tě baví“. Přihlášení zájemci museli zahájit svoji
účast v projektu „Motivačně aktivizačním školením“. Získali možnost nalézt snadněji zaměstnání a doplnit
si vzdělání rekvalifikačním kurzem. Vše za podpory našich pracovníků.
Burza filantropie
Díky dárcům (panu radnímu Šotolovi od Pardubického kraje, Elektráren Opatovice,
od Advokátní kanceláře Paděra, od Gamy Pardubice s.r.o. a od Experia group s.r.o. Pardubice)
jsme získali finanční částky na nákup čtyř kol i s výbavou z projektu „Na kole proti dluhům“.
Kola slouží našim klientům, kteří začínají pracovat a rádi ušetří nějakou korunu za dopravu.
Burzu filantropie jakožto unikátní dobročinnou akci pořádá Koalice nevládek Pardubicka, o. s., ve spolupráci
s Pardubickým krajem.
Kontroly
Rok 2014 pro nás byl ve znamení kontrol. Zvládli jsme dobře kontrolu registračních podmínek sociální služby
z Krajského úřadu Pardubického kraje, kontrolu z MPSV Rodina, z Magistrátu města Pardubice a v neposlední
řadě inspekci kvality poskytování sociálních služeb z Úřadu práce.
Oslavy 200 let
16. srpna 2014 začaly přípravy na 200-leté narozeniny Dona Bosca. Salesiáni, které založil,
vymysleli soutěž „Start 200“. My jsme do soutěže šli s 200 úsměvy lidí a lidiček, kteří nám
fandí. Skončili jsme na krásném druhém místě.
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Sociální automobil
Díky společnosti Kompakt spol. s r.o. a dárcům, kteří byli
ochotni přispět, jsme získali nový automobil Renault Kangoo.
Automobil nám slouží na cesty za našimi klienty a jejich rodinami.
7.11. proběhlo za přítomnosti několika dárců jeho slavností předání.
Galavečer dobrovolníků
1. prosince 2014 jsme se účastnili galavečera „Oceňování nestátních
neziskových organizací, společensky odpovědných firem a dobrovolníků pro
rok 2014“, který pořádala Koalice nevládek Pardubicka, o. s. ve spolupráci
s Pardubickým krajem, Europe Direct a Rytmus Chrudim o. p. s.
Za naši organizaci byli oceněni nejen 3 naši dlouhodobí dobrovolníci: Pavel
Hájek, Jan Šoltys a Jarmila Nováková, ale také společensky odpovědné
firmy, které nás podporují: REALTIME TECHNOLOGIES s.r.o. Dolní Roveň, EXPERIA GROUP s.r.o. Pardubice
a GAMA s.r.o. Pardubice.
Pověření Královéhradeckého kraje
Na konci roku 2014 jsme podepsali Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby. Prakticky to znamená, že oficiálně můžeme od 1.1.2015 doprovázet klienty i v tomto kraji.
Navázání nové spolupráce
Během roku 2014 jsme navázali spolupráci s Ing. Mirkou Zbořilovou, která převzala oblast účetnictví.
Od listopadu se s různými právními dotazy můžeme obracet na paní právničku Mgr. Ivanu Svozilovou.
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Sociální rehabilitace
„Doprovázení“

„Na vlastních nohou“

Sociální služba

Mladé rodiny, Absolventi

HLAVNÍ PROGRAMY

„Kurzy“

„Dny pro dětské domovy“

Kurzy přípravy na život,
brigády, pobytové akce

Seznámení s naším
prostředím
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PROGRAM KURZY PŘÍPRAVY NA ŽIVOT
Tento program zahrnuje především Kurzy přípravy na život,
pobytové akce a brigády – během roku i o hlavních svátcích.
Kurzy přípravy na život:
Cílem Kurzů přípravy na život je pomoci mladým lidem lépe se
připravit na život na vlastních nohou a vytvořit stálou bezpečnou
skupinu, kde navazujeme hlubší vztahy. 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.).
Někdy se nám zdá, že je to „stále dokola“. Praxe v pozdějším
životě ale ukazuje, že těchto témat „není nikdy dost“.
Za rok 2014 – celkem 16 kurzů (161 účastníků)
V rámci programu Kurzy probíhají brigády a různé pobytové akce.
Brigády – 2x v roce 2014 - 12 účastníků
Silvestr - 8 účastníků
Velikonoce – 6 účastníků
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA SOCIÁLNÍ
REHABILITACE DOPROVÁZENÍ
Sociální služba Sociální rehabilitace Doprovázení stojí
na individuální práci s klienty a 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 a 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 v roce 2014 doprovázeli 31 klientů.
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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.
Pomáháme předcházet možným problémům a komplikacím
v samostatném životě, podporujeme je v jejich zdařilých životních
krocích. Nabízíme poradenství, lidskou oporu, pomáháme rozvíjet
rodičovské kompetence. V případě potřeby můžeme nabídnout
navazující služby jiné neziskové organizace nebo podporu vlastní
v jiném programu.
V roce 2014 jsme v rámci toho programu pracovali s 45 klienty
a jejich rodinami.
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SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ
je prostorem pro setkávání klientů programu Na vlastních nohou.
Mladí lidé, kteří se pokouší žít svůj vlastní život, mají možnost
přijet „na návštěvu“, setkat se s přáteli a zároveň získat podporu
a další nasměrování v životě. Vědí, že v těchto dnech máme
my z týmu dost prostoru a času vyhrazeného jen pro ně. Jsme
rádi, že ho využívají.

3x v roce 2014 – 14 účastníků s rodinami
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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.

V r. 2014 jsme uspořádali Den pro dětské domovy 2x. Kromě
dobrovolníků se jich účastnilo 63 dětí a mladých lidí ze 7 zařízení.
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DALŠÍ AKTIVITY V R. 2014
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. 2014 jsme přijali 490 kontaktů na zelenou linku.
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 zelené linky se uskutečnilo celkem 3533 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. 2014 byla poskytována 4 klientům.
Časopis
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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O CO SE MŮŽEME OPŘÍT?
O důvěru klientů
naši klienti se k nám na svých dalších životních
křižovatkách vrací - pomáhá to předcházet pozdějším
mnohem závažnějším problémům.
O důvěru a spolupráci s dětskými domovy:
• DD Dolní Čermná
• DDŠ Chrudim
• VÚ Janštejn
• DD Dolní Lánov
• DD Potštejn
• VLO Přestavlky
• CDD Stará Ves
• DD Sedloňov
• VÚ Velké Meziříčí
• VÚ Žďár nad Sázavou
O spolupráci s pracovníky OSPOD (snažíme se
ji stále víc prohlubovat a být zřetelní v tom, co jsme
schopni klientům nabídnout.)
O důvěru konkrétních pěstounských rodin
O spolupráci s dalšími organizacemi a úřady:
Sdružení SPES, Domy na půli cesty (Pardubice,
Květná u Poličky), Azylový dům Pardubice, Azylový
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dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska,
Amalthea, Děti patří domů, Úřady práce, Diecézní
charita Hradec Králové, Charita Pardubice, INEX –
Sdružení dobrovolných aktivit, Janus Brno
O to, že sami někam patříme:
• Jsme pobočným spolkem celorepublikového
spolku Salesiánské kluby mládeže
• Jsme aktivními členy KONEP (Koalice nevládek
Pardubicka).
• Podílíme na práci Krajské koordinační skupiny
„Systémová podpora procesů transformace
systému péče o ohrožené děti a rodiny“ v
Pardubickém kraji.
O spolupráci s odborníky
• PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.: odborná asistentka
na katedře sociální práce FF UK v Praze
• 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

Vlastní vzdělávání
Pracovníci centra se během roku průběžně vzdělávají a to i nad rámec podmínek stanovených zákonem.
V roce 2014 absolvovali různé semináře, kurzy a školení, které jim pomáhají při práci s klienty. Jedná
se například o následující oblasti:
• Povinnosti osob pověřených SPOD
• Specifika komunikace s Romy
• Zaměstnávání znevýhodněných osob
• Problematika přechodu dítěte z biologické rodiny
• NRP pohledem rodinných terapeutů
do ústavní péče
• Doprovázení pěstounské péče
• Opatrovník
• Etický rozměr práce s klienty
Kromě těchto oblastí se pracovníci vzdělávali také v aktuální legislativě, ať už se jednalo o novelu zákoníku
práce v souvislosti s Novým občanským zákoníkem, seminář o novele zákona o sociálních službách, nebo
úvod do problematiky trestního práva. Dále pracovníci absolvovali dlouhodobý kurz Management v NNO, kurz
účetnictví NNO, seminář pro fundraisery a PR pracovníky, v neposlední řadě také seminář o sociálním podnikání.
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NAŠE PLÁNY NA ROK 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Chceme udržet stálý stabilní tým. Ideálně bychom jej rádi rozšířili o 1-2 pracovníky přímé práce, abychom
byli vzájemně zastupitelní.
Chceme rozvíjet kvalitu práce s klienty - na ni potřebujeme dostatek kapacity. V oblasti naplňování
potřeb klientů máme pojmenovány základní a specifické kompetence pracovníků
V roce 2014 jsme metodicky nastavili především sociální službu. Rádi bychom více metodicky nastavili
i další programy.
V programu sociální služba Sociální rehabilitace Doprovázení chceme pracovat na regionálních kartách
klienta, tak, aby sociální služba byla co nejvíce efektivní a transparentní pro klienty, spolupracující
organizace i KÚ.
Chceme zůstat organizací „komunitního typu“ a rozvíjet kulturu organizace, která vychází z preventivního
systému Dona Bosca.
Chceme si nadále doplňovat vzdělání – v zájmu skutečně efektivní pomoci našim klientům (zaměřené
především na poruchy attachmentu, náhradní rodinnou péči a pak také na nové trendy v oblasti zacházení
s financemi, bydlení a práce.
Chceme rozvíjet svou službu na území Královéhradeckého kraje, kde jsme v tomto roce získali Pověření
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby.
Chceme udržet a pokračovat ve spolupráci s odborníky a na problematiku naší cílové skupiny upozorňovat
i veřejnost (Odborné konference, Bulletin, info do médií, apod.).
Ve spolupráci s různými zainteresovanými stranami chceme klást větší důraz na spolupráci s konkrétními
pracovníky OSPOD u nezletilých klientů.
Chceme se více aktivně zapojit do místní skupiny komunitního plánování.

ROZVAHA ZA ROK 2014 V TIS. KČ
AKTIVA v tis. Kč
1.1.2014
pohledávky
31
krátkodobý finanční majetek
1148
jiná aktiva
0
aktiva celkem
1179
PASIVA v tis. Kč
jmění celkem
499
výsledek hospodaření
33
krátkodobé závazky
419
jiná pasiva
228
pasiva celkem
1179

31.12.2014
79
588
15
682

532
- 44
101
93
682

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

221
896
2359
2
29
3507

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

288
544
866
1765
3463

hospodářský výsledek

- 44
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VÝNOSY PODLE FINANČNÍCH ZDROJŮ
Dotace
MPSV - podpora rodiny
540 556 Kč
MPSV - sociální služba
983 045 Kč
Pardubický kraj sociální služby
160 000 Kč
Statutární město Pardubice
70 000 Kč
Pardubický kraj - Na kole proti dluhům
11 000 Kč
Celkem
1 764 601 Kč

Významné dary
FOXCONN CZ s. r. o.
40 000 Kč
MAVO - Vzdělávání, s. r. o.
216 000 Kč
Nadace Komerční banky, a. s. - Jistota
55 000 Kč
Nadační fond J & T
400 000 Kč
Nadace Terezy Maxové Dětem
280 000 Kč
MŠMT
38 500 Kč
Elektrárny Opatovice
5 500 Kč
Mgr. Ing. Vítězslav Paděra
5 500 Kč
JUNÁK - svaz skautů a skautek
12 600 Kč
Reveal, s. r. o.
20 000 Kč
Realtime Technologies, s. r. o.
100 000 Kč
Celkem
1 173 100 Kč
Veřejná sbírka

116 130 Kč

Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky
sestavené k 31. 12. 2014 v pobočném spolku:
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http://www.dozivota.cz/sites/dozivota.cz/files/audit_2014.pdf

ZPRÁVA AUDITORA O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
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PODĚKOVÁNÍ
TÝMU
Za entuziasmus, otevřenost, nezdolnost, ochotu komunikovat, řešit stále nové problémy, obětovat kus svého
pohodlí a neustále se učit novým věcem.
SALESIÁNSKÝM KLUBŮM MLÁDEŽE
Máme v nich zázemí, duchovní podporu, možnost čerpat zkušenosti.
PRACOVNÍKŮM ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PARDUBICKÉHO A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Za důvěru, vstřícnost, podporu a otevřené konstruktivní jednání.
DĚTSKÝM DOMOVŮM, VÝCHOVNÝM ÚSTAVŮM, PĚSTOUNSKÝM RODINÁM, PRACOVNÍKŮM OSPOD
Díky vzájemné důvěře můžeme být skutečnými partnery. Můžeme se doplňovat v zájmu našich mladých lidí.
NAŠIM MLADÝM KLIENTŮM
Odvaha a vytrvalost řady mladých lidí, kteří statečně nesou svůj úděl, motivuje i nás.
DONÁTORŮM
To, co děláme, by nikdy nebylo možné bez lidí, kteří naší práci důvěřují a podporují nás. I tato nezištná a přitom
velmi významná pomoc stojí za tím, že mladí lidé z ústavní výchovy pociťují, že o ně někdo má zájem!
ZAMĚSTNAVATELŮM
Děkujeme za vstřícnost a trpělivost při zaměstnávání našich klientů.
DOBROVOLNÍKŮM
Je vás mnoho, kteří nám nezištně, zcela bez nároku na odměnu pomáháte a velkoryse našemu dílu věnujete
svůj čas.

Vám všem patří velké DÍKY!
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NAŠI ČINNOST PODPOŘILI
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
název organizace: CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže
adresa sídla, kontaktní adresa: Zborovské nám. 2018, 530 02 Pardubice
IČO: 750 459 07
organizační forma (forma právní subjektivity): pobočný spolek
bankovní spojení: 2120456001/5500
číslo účtu veřejné sbírky: 2120456028/5500 (v r. 2015 již tato sbírka byla ukončena, neplatí)
telefon: 734 435 254 | e-mail: naceste@dozivota.cz
web: www.dozivota.cz | facebook: www.facebook.com/dozivota
rada klubu:
•
•
•
•

Monika Peterková –předsedkyně, statutární zástupce
Jiří Woclawek (salesián) – člen rady
Ivana Němcová – členka rady do 25.6.2014
Aleš Kalina – člen rady od 25.6.2014

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. Od 1.1.2014 je náš pobočný spolek vedený
pod spisovou značkou L 43514 u Městského soudu v Praze ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin.
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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!
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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

Doprovázíme mladé lidi z dětských domovů, pěstounské péče a ohrožených
rodin tak, aby převzali zodpovědnost za svůj vlastní život

TISK:

