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ÚVODNÍ SLOVO

SLOVO VIKÁŘE

Vážení příznivci, podporovatelé, spolupracovníci i uživatelé služeb a programů Centra
Don Bosco. Předkládáme Vám výroční zprávu naší organizace za rok 2020. Když
přemýšlím o nějaké výstižné charakteristice uplynulého roku, napadají mě slova ZTRÁTY
A NÁLEZY.
V roce 2020 jsme asi všichni něco ztratili. Možná jistotu, že to, co jsme viděli ve sci-fi
filmech, se přece nemůže stát. Cože? Globální pandemie? Ne, ne! Ale najednou šlo
všechno velmi rychle. Každý z nás přišel o kus osobní svobody, řada z nás přišla
o své blízké. My v Centru Don Bosco jsme přišli o možnost kontaktů s mladými lidmi,
kterým pomáháme, v podobě, na kterou jsme byli zvyklí. Úplně jsme museli zastavit
naše víkendové programy. Po nějaký čas jsme nemohli ani na návštěvy do zařízení,
s nimiž spolupracujeme. Ztratili jsme možnost každodenní spolupráce v rámci našeho
týmu. Přišli jsme o důležité lidi, kteří byli významně spojeni s naší organizací – bývalou
ředitelku Moniku Peterkovou a našeho mladého přítele a dobrovolníka Pavla Hájka.
Co jsme naopak nalezli? Za důležité považuji to, že my všichni z Centra Don Bosco
jsme v sobě našli sílu nevzdávat se, hledat, zkoušet, improvizovat. Zjistili jsme, že fakt
dost vydržíme a že nás jen tak něco nerozhodí. Rychle jsme se naučili komunikovat na
dálku a být on-line. Zkoušeli jsme nové formy skupinové práce, abychom vyhověli všem
nařízením a omezením. Řekli jsme si, že když nemohou mladí k nám, vyrazíme my za
nimi do dětských domovů a výchovných ústavů. Díky tomu jsme nalezli novou kvalitu
vztahů se zařízeními, s nimiž spolupracujeme.
Zjistili jsme, že naši podporovatelé a dárci na nás v obtížném čase nezapomněli, ba právě
naopak. Jejich pomoc byla ještě významnější než obvykle. Za to jim všem patří velké díky.
ZTRÁTY A NÁLEZY jsou místo, kam se obracíme, když něco důležitého hledáme, když
jsme o něco významného přišli. Obracíme se tam s nadějí. My v Centru Don Bosco jsme
se celý rok 2020 tímto místem snažili být a věřím a doufám, že jím pro mladé lidi bez
zázemí vlastního domova budeme i nadále.
Aleš Kalina, ředitel, předseda klubu

Don Bosco, jehož jméno má tento salesiánský klub
mládeže ve svém názvu, svým životem ukazoval, jak
důležití mladí lidé, především ti znevýhodnění, jsou.
Stejně jako on, i tým CDB se ve své práci řídí myšlenkou, že na každém záleží. I v roce poznamenaném
pandemií covidu šel trpělivě touto cestou, která je
mnohdy zdlouhavá a plná zákrut i výmolů. Stejně
jako Jan Bosco však věříme i my, že stojí za to mladým lidem bez zkušenosti zázemí v původní rodině
věnovat péči a energii, protože na každém záleží.
Přeji nejen celému týmu a jeho klientům, ale i všem
spolupracovníkům a dobrodincům, aby zakoušeli, že
záleží i na nich.
Vojtěch Sivek (SDB)
vikář provinciála
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ZE ŽIVOTA NAŠICH MLADÝCH
S Terezou jsme se potkali před dvěma lety. Do svých 12 let vyrůstala spokojeně se svou maminkou. Svého otce nezná, naučila
se žít bez jeho přítomnosti. Život s maminkou byl skromný, pomáhali jim prarodiče. Rodinná idylka byla přetržena, když
mamince zjistili lékaři rakovinu. Boj s rakovinou maminka bohužel prohrála, když bylo Tereze 14 let. Ta musela předčasně
dospět, o svou maminku se v době nemoci starala, musela zvládat domácnost a zároveň chodit do školy a také na kroužek
florbalu, ve kterém byla velice dobrá. Odchod maminky byl pro Terezu těžký, do jejího dosavadního života přinesl mnoho
změn… Byla svěřena do poručnické péče tety. Soužití však bylo náročné. Tereza se cítila být silně omezována, zhoršil se
její psychický stav. Sociální pracovnice z úřadu tedy podala žádost o její zplnoletnění. Soud to schválil a my jsme s ní začali
spolupracovat…
Tereza byla zprvu v kontaktech velice plachá. Postupně budovala vztah důvěry se svou doprovázející, která se jí snažila
vytvořit bezpečný prostor, kde může Tereza sdělit svůj názor, přání i své obavy. Velmi brzy začaly spolupracovat i v praktických záležitostech, které život přináší. Za podpory a pomoci doprovázející se Tereza na základě svého přání přestěhovala do jiného města. Společně jsme řešily také změnu školy, pronajmutí bytu, kde původně bydlela se svou maminkou,
nastavení finančního rozpočtu, aby byla dostatečně zajištěná, shánění brigády a vlastně celkově nastavení života „na
vlastních nohou“. Následně si moc přála získat řidičský průkaz a vlastnit automobil. Začala tedy za podpory své doprovázející aktivně činit kroky k dosažení svých cílů. Řidičský průkaz zvládla díky své píli získat na první pokus. Následně
si našla a zakoupila i to vysněné auto. Slečna, která na začátku spolupráce s námi nebyla schopná ze strachu volat jiným
osobám, zvládla řešit koupi auta a přepis vozidla na příslušných úřadech zcela sama, pouze se vzdálenou podporou své
doprovázející!
Tereza se velmi rychle učí, má v sobě velký potenciál. I přes těžké období, které ve svém životě prožila, se z ní stává sebevědomá mladá žena, která je ohleduplná, veselá a skromná. Vzhledem ke svému velmi mladému věku a nejistotě potřebuje pravidelný zájem, podporu a případnou radu od někoho, komu věří a komu na ní záleží. Tou osobou se stala její doprovázející.
tým pracovníků přímé práce

KDO JSME
Jsme součástí celorepublikového zapsaného spolku Salesiánské kluby mládeže, z. s. Tomuto spolku
byl v r. 2015 udělen čestný titul „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“. Neseme jméno
po zakladateli salesiánů sv. Janu Boscovi. Byl to italský kněz a pedagog, který celý svůj život zasvětil
chudým a opuštěným mladým lidem. Ti by bez jeho podpory neměli žádnou životní perspektivu. Stavěl
na přístupu, který byl velmi praktický a přitom respektoval hodnotu člověka.

NAŠE POSLÁNÍ

Pomáháme mladým lidem, kteří museli odejít z vlastní rodiny nebo jim to hrozí. Doprovázíme je na
cestě k nalezení bezpečného místa v životě. Jsme lidským zázemím, kam se mohou vracet a sdílet své
starosti, problémy i úspěchy.
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ZÁKLADY NAŠÍ PRÁCE

KONGRES

STRUKTURA ORGANIZACE

Naším cílem je napomáhat klientům z řad mladých lidí ve věku 14–35 let, kteří vyrůstají bez zázemí vlastní rodiny (v dětském
domově, výchovném ústavu, pěstounské péči), zvládat samostatný život. Nabízíme podporu v období přípravy na samostatný
život, při vstupu do něho i v období, kdy již svůj život mimo zařízení či pěstounskou rodinu žijí naplno.

Salesiánské kluby
mládeže, z. s.
RADA SPOLKU
v čele s předsedou spolku
(Salesiánské kluby
mládeže, z. s.)

platné k 1. 6. 2020

S mladými lidmi se snažíme navázat vztah důvěry dostatečně dlouhou dobu předtím, než se zcela osamostatní. O tento vztah
se opíráme v období, kdy by sami měli jít životu vstříc a často jim chybí lidské zázemí a pozitivní lidské vzory. Ověřili jsme si,
že právě dlouhodobé vztahy jsou základem efektivní podpory.

KONTROLNÍ KOMISE

RADA KLUBU

Za klienty jezdíme „do terénu“ (do výchovných zařízení, do původních i pěstounských rodin, do jejich nových domovů apod.)
a oni jezdí za námi (na kurzy a pobytové akce, na setkání s doprovázejícími, na návštěvy apod.). Udržujeme s nimi pravidelný
vzdálený kontakt (skrz telefonáty, e-maily, sociální sítě, …). Vedeme je k tomu, aby se dokázali co nejvíce začlenit do běžného
života ve svém okolí.

PŘEDSEDA KLUBU
(zástupce předsedy
klubu)

Vzhledem k velmi rozmanitým životním situacím našich klientů musíme být schopni reagovat na velkou škálu vzniklých
potřeb. Kombinujeme práci sociální, terapeutickou, pedagogickou i duchovní.

ŘEDITEL
humanitární
pracovník

PROVOZNÍ
MANAŽER

FINANČNÍ
MANAŽER

VEDOUCÍ
PŘÍMÉ PRÁCE

VEDOUCÍ PROGRAMU
„KURZY“

koordinátor
kurzu

VEDOUCÍ PROGRAMU
„SOCIÁLNÍ REHABILITACE
DOPROVÁZENÍ“
lektoři
sociální
pracovníci

dobrovolníci
noční dozor

PROJEKTOVÝ
MANAŽER
THP

VEDOUCÍ PROGRAMU
„NA VLASTNÍCH
NOHOU“

další odborný
pracovník

VEDOUCÍ PROGRAMU
„DNY PRO
DĚTSKÉ DOMOVY“

dobrovolníci
pracovník
v programu
NVN
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NAŠI LIDÉ V ROCE 2020

DOBROVOLNÍCI

Mgr. Aleš Kalina – ředitel a předseda klubu, projektový manažer, lektor programu Kurzy
Mgr. Anežka Jeníková – vedoucí přímé práce, vedoucí sociální služby Sociální rehabilitace
Doprovázení, sociální pracovník
Bc. Ivana Němcová – sociální pracovník, vedoucí programu Na vlastních nohou
Mgr. Jiří Křemeček (SDB) – sociální pracovník (do 31. 1. 2020)
Mgr. Václav Čunek (SDB) – sociální pracovník, vedoucí programu Dny pro dětské domovy
Mgr. Gabriela Macková – další odborný pracovník v sociální službě
Sociální rehabilitace Doprovázení, lektor programu Kurzy
Mgr. Jitka Uchytilová – vedoucí programu Kurzy, sociální pracovník
Martina Klapalová, DiS. – sociální pracovník, lektor programu Kurzy
Mgr. Veronika Semeráková – sociální pracovník, lektor programu Kurzy
Mgr. Barbora Polánková – sociální pracovník (od 1. 2. 2020)
Andrea Šimůnková, DiS. – provozní manažer, humanitární pracovník
Vojtěch Peterka – technická podpora, propagace, web
Mgr. et Mgr. Vojtěch Sivek – lektor programu Kurzy (externě)
Ing. Miroslava Zbořilová – finanční manažer, účetní (externě)
Mgr. Ivana Svozilová – právní pomoc (externě)
ComArr, spol. s r. o. – IT podpora

Naši dobrovolníci nám pomáhají na mnoha rovinách,
od zapojení v přímé sociálně-pedagogické práci přes pomoc
s organizací akcí, poradenství v různých oblastech (hospodaření, bydlení, závislosti, právní poradenství, provázení
zkušených maminek) až po vaření či napečení buchet na
pobytových akcích, které nám pomáhá vytvářet rodinnou
atmosféru. Velmi si ceníme toho, že někteří dobrovolníci
pochází z řad našich klientů.

Na DPP s námi v r. 2020 dále spolupracovali
Magdaléna Rutrlová, Kateřina Řeháková, Anežka Sychrová, Veronika Vašinová, Barbora Novotná
Supervizoři
PhDr. Marie Pečená, Bc. Markéta Chlupová, DiS., Mgr. Viktor Polák, Mgr. Helena Kožíšková

Přínosná je pro nás také spolupráce s dobrovolnickým centrem
Koalice nevládek Pardubicka. Naši dobrovolníci mají možnost
využít supervize nebo konzultace s pracovníky. Účastnit se
mohou také dalších akcí, které jsou pořádány speciálně pro ně.
V roce 2020 byla naše spolupráce s dobrovolníky nuceně
omezena, ale i přes to se nám podařilo zůstat v kontaktu
a spolupracovat tam, kde to šlo (doučování, pomoc na letních
pobytových akcích i víkendech Kurzů přípravy na život aj.).
V průběhu roku 2020 nám různými formami spolupráce
pomáhalo 35 dobrovolníků v celkovém počtu 678 hodin.
Všem dobrovolníkům patří velké díky!
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STŘÍPKY Z ROKU 2020
V únoru odešel z našeho týmu ze zdravotních důvodů salesián Jirka Křemeček.
Na jeho místo nastoupila nová kolegyně Bára Polánková. Do našeho týmu přinesla
nejen mladistvý elán, ale i předchozí zkušenosti ze sociální práce ve ZDVOP (Dům tří
přání, Praha) a z vedení skupin mladých (adaptační kurzy pro středoškoláky).

V březnu nás „zaplavila“ první vlna pandemie. Rychle jsme se učili nasazovat
roušky a orientovat se v on-line prostředí. Postupně jsme přešli na home office
a práci s klienty jsme začali realizovat vzdálenou formou (přes telefony, videochaty,
facebook apod.). Sami jsme se učili organizovat porady na dálku. Na chvíli se z nás
stali youtubeři. V průběhu dubna a května jsme natočili celkem 18 výzev pro naše
příznivce. V průběhu jara jsme našim klientům zprostředkovali i mimořádnou
materiální pomoc. Jednalo se například o notebooky, tablety či telefony.

Dále jsme v nutných případech mohli vypomoci finančním darem, a to například
na nákup základních potravin či úhradu připojení k internetu. A to díky nadacím,
se kterými spolupracujeme. Konkrétně: Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace
Komerční banky Jistota a Nadační fond Albert. Díky daru Nadace J&T jsme
v tomto roce také poprvé mohli našim mladým nabídnout služby externích
psychoterapeutů.
Díky Nadaci Terezy Maxové dětem jsme mohli v dubnu a květnu docházet vypomáhat
vychovatelům do DDŠ Chrudim. Byla to pro nás fajn zkušenost a velmi rádi jsme
se blíže seznámili jak se všemi mladými v zařízení, tak s týmem vychovatelů.

V průběhu jara nás zastihly také smutné zprávy. Zemřela naše dlouholetá kolegyně
a bývalá paní ředitelka Monika Peterková a dlouholetý dobrovolník Pavel Hájek.
Na oba naše přátele vzpomínáme s velkou vděčností.
růžová slova odkazují na články v naší kronice – doporučujeme otevírat na nové kartě

Celý rok jsme společně s konzultanty ze společnosti Sociofaktor pracovali na
hledání způsobu, jak „měřit“ pokroky našich mladých, kterým pomáháme.
Věřte, nevěřte, není vůbec jednoduché vymyslet, jak skloubit pestré příběhy
našich klientů, plné vzletů i pádů, s požadavky našich dárců na to, abychom
dokázali referovat o výsledcích naší práce.
Během letních prázdnin jsme díky uvolnění opatření stihli zrealizovat naše
tradiční akce, kterými jsou Cyklopuťák přes Moravský kras a Chřiby až na
Velehrad a Puťák přes Rychlebské hory.

Pardubický kraj nám schválil požadavek na navýšení počtu pracovníků.
Od ledna 2021 můžeme přijmout dalšího kolegu či kolegyni. Bude nás už 12
a budeme mít kapacitu pomáhat dalším 10 mladým lidem. Bude pro nás zároveň
výzva udržet v rozrůstajícím se týmu přátelskou a „rodinnou“ atmosféru, která
je pro nás důležitá.
Od října jsme znovu přepnuli na „nouzový režim“. Oprášili jsme postupy z jara,
a stále jsme pokračovali v pomoci našim mladým a jsme hledání způsobů, jak
pomoci i našim partnerům z řad dětských domovů a výchovných ústavů, kde
byla kvůli karanténám a onemocněním vychovatelů náročná situace.

Na podzim jsme rozjeli nový program – Výjezdní den pro dětský domov.
Ve vybraných dětských domovech a výchovných ústavech realizujeme doposud
půldenní programy, kombinaci zábavy i předávání informací o tom, jak můžeme
mladým lidem před odchodem do samostatného života i po něm pomáhat.
V listopadu jsme přebrali klíčky od nového automobilu, který jsme získali
zdarma na 6 let. Děkujeme společnosti Kompakt, která projekt sociálních
automobilů koordinuje. Současně děkujeme i všem dárcům, kteří na něj
přispěli. S ohledem na složitou ekonomickou situaci v důsledku
pandemie si toho velmi vážíme.
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NAŠE HLAVNÍ PROGRAMY
Sociální rehabilitace
Doprovázení
sociální služba

Kurzy
Kurzy přípravy na život, brigády,
pobytové akce

Na vlastních nohou
mladé rodiny, Absolventi

Dny pro dětské
domovy
seznámení s naším prostředím
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PROGRAM KURZY
Tento program zahrnuje Kurzy přípravy na život,
pobytové akce a brigády.
Za rok 2020
⟫ celkem 6 víkendových kurzů		
⟫ Cyklopuťák				
⟫ Puťák

⟫ podzimní brigáda
⟫ Silvestr v CDB

ou
„Ty víkendy u vás js
nezapomenutelné...“

Andrea, 24 let
rzů)
(bývalá účastnice Ku

KURZY PŘÍPRAVY NA ŽIVOT
Cílem programu je pomoci mladým lidem
lépe se připravit na vlastní samostatný život.
Učí se to ve stálé bezpečné skupině max. 12
účastníků, kde s nimi navazujeme hlubší
vztahy. Na jednotlivých kurzech se opakovaně
věnujeme následujícím tématům: porozumění
sama sobě, schopnost komunikovat a vycházet
s druhými, posilování vlastní vůle, prevence
závislostí, partnerské vztahy, bydlení, zaměstnání, fungování úřadů, finanční gramotnost,
rizika na sociálních sítích apod. Zkušenosti
s našimi klienty, kteří jsou již v samostatném
životě, nám ukazují, že těchto témat není
nikdy dost.
Rok 2020 byl pro realizaci tohoto programu
velmi náročný, řadu naplánovaných víkendových setkání jsme museli zrušit. Kurzy
na podzim 2020 jsme bohužel ani nemohli
začít. I přesto se nám ale několik víkendových
programů podařilo zrealizovat, za což jsme,
obzvláště v této době, velmi vděční
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„Jsem strašně ráda, že takováto
služba existuje, moc mi pomáháš
a chápeš mě, jak to mám. Děkuju ti.“
Lída, 20 let (ve službě po doporučení
kamarádem)

„No, já ty papíry, složenky a obálky
s pruhem nemám ráda, a když na
to nejsem sama, tak se toho tak
nebojím.“
Bára, 27 let (dlouhodobě pracuje
na získání sebevědomí a dovedností
pro zvládání samostatného života)

SOCIÁLNÍ SLUŽBA
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
DOPROVÁZENÍ
Sociální služba Sociální rehabilitace Doprovázení stojí na
individuální práci s klienty a zahrnuje podporu ve všech klíčových
oblastech potřebných k překonání nepříznivé sociální situace
a k sociálnímu začlenění (např. bydlení, zaměstnání, hospodaření
a prevence zadlužení, jednání na úřadech, komunikace, vztah
k sobě samému, žebříček hodnot, vztahy k druhým lidem,
partnerské vztahy, rodičovství, trávení volného času, zapojení se do
místní komunity apod.). Práce je založena na vztahu důvěry klienta
a stálé doprovázející osoby z řad našich pracovníků. Tam, kde je to
možné a vhodné, spolupracujeme s rodinami klientů, výchovnými
zařízeními, pracovníky OSPOD, dalšími NNO a účastníme se
případových konferencí i multidisciplinárních setkání atd.

V roce 2020 se i poskytování služby dotkla pandemie covidu-19.
Pomoc a podporu našim mladým jsme úplně nepřerušili, avšak na
jaře došlo na základě doporučení k výraznému omezení osobních
setkávání. V tu dobu tedy pracovníci využili všech dostupných
možností vzdálené komunikace. Na podzim již bylo k dispozici více
informací, takže jsme, byť se značnými hygienickými opatřeními,
službu realizovali zase klasicky prostřednictvím vzdálené
komunikace i osobních setkání.
V rámci služby jsme v roce 2020 doprovázeli 56 klientů.
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„Taky jsem si ráda popovídala. Konečně
jsem se mohla zase trochu vykecat.
Jinak tady moc kamarády nemám, takže
neprobírám, co mě trápí nebo tak. Takže
fakt moc děkuju. Bylo to velmi příjemný
a cejtila jsem se po našem telefonu fakt
dobře a nejvíc mě potěšilo, že i po takové
době vím, že je někdo venku, kdo si na mě
udělá čas a zajímá se, jak se mám. To je
fakt nepopsatelný pocit a moc krásný…“
Magda, 21 let (klientka programu,
v občasném vzdáleném kontaktu)

PROGRAM
NA VLASTNÍCH NOHOU
Tento program je zaměřen na podporu mladých lidí, kteří se už
opravdu osamostatnili nebo nestojí o pravidelné doprovázení.
Často už založili vlastní rodinu. Udržujeme s nimi kontakt
a snažíme se předcházet možným problémům, které jim
život může přinést. Posilujeme jejich vlastní dovednosti,
edukací doplňujeme slabá místa. Nabízíme lidskou oporu,
poradenství osobní i partnerské, pomáháme rozvíjet rodičovské
kompetence. Jsme tu pro případy nenadálé krize. V případě
potřeby můžeme nabídnout jiný program nebo navazující
služby jiné neziskové organizace.
V roce 2020 jsme stejně jako v sociální službě pomoc
a podporu našim mladým z důvodu pandemie covidu-19
úplně nepřerušili, avšak na jaře došlo na základě doporučení
k výraznému omezení osobních setkávání. V tu dobu tedy
pracovníci využili dostupných možností vzdálené komunikace,
aby mohli být i nadále mladým oporou, naslouchat jejich
trápením, případně s nimi sdílet jejich úspěchy a radosti. Na
podzim již bylo k dispozici více informací, takže jsme, byť se
značnými hygienickými opatřeními, realizovali program zase
klasicky prostřednictvím vzdálené komunikace i osobních
setkání.
V roce 2020 jsme v rámci tohoto programu
pracovali se 71 klienty a jejich rodinami.

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ
Setkání absolventů je stálicí programu Na vlastních nohou. Mladí lidé
k nám mají možnost přijet na „víkendovou návštěvu“, setkat se s přáteli
a zároveň získat informace, podporu a další nasměrování v životě. Vědí, že
v těchto dnech máme dost prostoru a času, který je vyhrazen jen pro ně.
V roce 2020 se nám podařilo uskutečnit 2 klasická setkání absolventů
v prostorách organizace a 1 setkání jsme vzhledem k pandemii
covidu-19 uskutečnili on-line. Ukázalo se, že to může být cesta pro „stav
nouze“, avšak osobní setkání a sdílení to úplně nenahradí.
3x v roce 2020 – celkem 23 účastníků.

ŽENY PRO ŽENY
Jedná se o víkendové setkání určené pro mladé ženy – naše klientky.
Společně se dvěma terapeutkami z řad našich kolegyň mohou otevírat
a sdílet témata, pro která je třeba bezpečného zázemí ženské skupiny.
V roce 2020 se nám vzhledem k pandemii covidu-19 podařilo uskutečnit
pouze 2 setkání za nižší účasti, než je obvyklé, ale pevně věříme,
že se podmínky pro realizaci zlepší a příště budeme moci přivítat více
mladých žen.
2x v roce 2020 – celkem 5 účastnic.

PARTNERSKÝ VÍKEND
Tento program pro naše mladé dospělé v samostatném životě se nám
v roce 2020 vzhledem k pandemii covidu-19 uspořádat nepodařilo.
Jeho realizaci plánujeme v roce 2021.
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DNY PRO DĚTSKÉ DOMOVY
„Ahoj, děkuji, že jste přijeli. Byla
s vámi sranda a přišla jsem aspoň
na jiné myšlenky. Děkuji vám za celý
barák, myslím si, že jsme si každý
z nás něco odnesli, ať už je to dobrý
pocit nebo dobrou náladu nebo
dokonce i únavu…“
Laďka, 18 let
(účastnice výjezdních DDD)

Tento program je určen všem mladým lidem z dětských
domovů a výchovných ústavů, se kterými spolupracujeme.
Spolu se svými vychovateli a dalšími hosty zde mají
možnost seznámit se s naším prostředím, programy
a našimi pracovníky. Zároveň u nás mohou prožít
smysluplně a zajímavě naplněný den (inspirativní
hosté, hry, workshopy, koncert, tanec, zábava, …).

V roce 2020 se nám bohužel nepodařilo vzhledem
k pandemii covidu-19 uskutečnit ani jeden Den pro
dětské domovy v klasické podobě, kdy mladí lidé
z různých zařízení přijíždějí za námi do Centra Don
Bosco.
Když to ale nešlo takto, tak jsme my naopak vyjeli
do jednotlivých zařízení, což nám epidemiologická
pravidla dovolovala. Zde jsme mladým lidem nabídli
zábavný půlden, který byl kombinací her, znalostní
soutěže a povídání o tom, v čem jim můžeme pomáhat.

V r. 2020 jsme uspořádali Den pro dětské domovy
výjezdní formou celkem 3x.
Zúčastnilo se jich 34 dětí a mladých lidí z 3 zařízení.
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DALŠÍ AKTIVITY V R. 2020
zelená linka

je osvědčená služba „přítele na telefonu“, kam
mohou mladí lidé z našich programů bezplatně
zavolat o radu a pomoc při problémech a v krizi
nebo si jen tak s někým popovídat. Provozujeme ji
denně – včetně víkendů a svátků od 8:00 do 21:00
hodin.
V r. 2020 jsme přijali 336 kontaktů na zelenou
linku.
KONTAKT S KLIENTY „NA DÁLKU“

je v rámci podpory v osamostatňování velmi
důležitý. Kromě výše zmíněné zelené linky jej
udržujeme prostřednictvím telefonu, e-mailů,
dopisů, přání k narozeninám a facebooku.
Kromě Zelené linky se v r. 2020 uskutečnilo
celkem 6 754 vzdálených kontaktů s klienty.

časopis

I v r. 2020 jsme vydali jedno číslo našeho Bulletinu.
Snažíme se v něm veřejnosti přiblížit příběhy
našich klientů. Je to náš malý příspěvek k tomu,
aby jeho čtenáři mohli lépe porozumět tomu, co
a proč děláme a čím naši klienti procházejí.

O CO SE MŮŽEME OPŘÍT?
⟫ Spolupráce s dětskými domovy a výchovnými ústavy
DD Dolní Čermná			
DD Potštejn			
VÚ Olešnice na Moravě
DD Holice				
DD Sedloňov			
VÚ Brandýs nad Orlicí (t. č. ve Vysokém Mýtě)
DDŠ Chrudim + VLO Přestavlky		
DD Nechanice			
VÚ Velké Meziříčí
DDŠ Kostelec nad Orlicí 		
DD Pardubice			
+ pracoviště Janštejn a Žďár nad Sázavou
DD Dolní Lánov			
DD Moravská Třebová		
VÚ Kutná Hora
⟫ Spolupráce s pracovníky OSPOD
⟫ Spolupráce s organizacemi doprovázejícími pěstounskou péči převážně v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
⟫ Spolupráce s konkrétními pěstounskými rodinami
⟫ Spolupráce s organizacemi ⟶ DC Veská, Sociofactor, SKP – Centrum (Azylový dům pro muže, Městský azylový dům
pro ženy a matky s dětmi, Intervenční centrum, Dům na půli cesty), Dům na půli cesty Květná u Poličky, Azylový dům pro
těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska, Diamant, Amalthea, DaR – centrum pro dítě a rodinu, Salinger – Stopa čápa,
Děti patří domů, Česká abilympijská asociace, Sdružení Neratov, Oblastní charita Hradec Králové (Poradna pro lidi v tísni,
Azylový dům pro muže, Azylový dům pro matky s dětmi), Oblastní charita Pardubice, Oblastní charita Nové Hrady, Farní
charita Dvůr Králové n. L., Potravinová banka Pardubice, Centrum sociální pomoci a služeb – Služby pro pěstounské rodiny,
Janus Brno, Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice, Římskokatolická farnost Pardubice, úřady práce aj.
⟫ Účast v odborných skupinách
⟩ Jsme aktivními členy KONEP (Koalice nevládek Pardubicka).
⟩ Jsme členy Komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích (pracovní skupina Rodina s dětmi a mládež).
⟩ Jsme členy Asociace dítě a rodina.
⟩ Jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
⟫ Spolupráce s odborníky
⟩ PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D., proděkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
⟩ Doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., speciální pedagog se zaměřením na etopedii, edukaci jedinců
s poruchami chování – Masarykova univerzita Brno
⟩ Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
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NAŠE PLÁNY NA ROK 2021
» Záleží nám na kvalitě služeb, které poskytujeme. Společně s organizací Sociofactor jsme pracovali na způsobu
měření kvality služeb pro mladé lidi opouštějící náhradní formy péče. V roce 2021 jej budeme postupně zavádět.

» Plánujeme pronájem dalších 2 sociálních bytů od města Pardubice, abychom je poté mohli nabídnout našim
klientům jako startovací bydlení.
» I nadále budeme spolupracovat v rámci odborných platforem a kulatých stolů zaměřených na problematiku
mladých lidí v náhradních formách výchovy (např. OSPOD Královéhradecký kraj, Nadační fond Krok domů aj.).

» Zajímají nás názory spolupracujících organizací na naši práci. Plánujeme zorganizovat společné setkání, kde
bychom vzájemně sdíleli naše pohledy na námi poskytované služby a dále projednali perspektivy i limity naší
vzájemné spolupráce.

» Klademe důraz na zvyšování odbornosti týmu, plánujeme se i nadále průběžně vzdělávat v tématech spojených
s prací s mladými lidmi poznamenanými narušenou vztahovou vazbou s blízkou osobou.

» Vnímáme měnící se potřeby mladých lidí, se kterými spolupracujeme. Plánujeme i nadále pokračovat ve výjezdech
do jednotlivých zařízení, zavadíme nové formy podpůrných skupin – skupiny pro mladé matky z řad našich klientek,
letní pobyt pro děvčata, víkendové akce pro uzavřené skupiny z jednoho zařízení aj.
» V rámci individuální práce se budeme s pomocí spolupracujících nadací i nadále soustředit na cíleně zaměřenou
finanční i materiální podporu našich klientů a jejich rodin. Včasná adresná finanční či materiální pomoc doplněná
intervencemi doprovázejícího sociálního pracovníka se ve vybraných případech jeví jako velmi efektivní forma
podpory.
» S dalšími součástmi salesiánského díla v Pardubicích (Salesiánské středisko mládeže Pardubice a společenství
kolem kostela sv. Václava) budeme i nadále pracovat na prohloubení naší spolupráce tak, abychom vytvořili aktivní
společenství, které je schopno vytvořit dobré zázemí pro naši práci i pro mladé lidi, kterým pomáháme.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Vzdělávání a rozvoj odborných kompetencí týmu vnímáme jako velmi
důležité. V roce 2020 jsme i přes nepříznivé podmínky absolvovali
(někdy on-line) zajímavé semináře, školení, kurzy a konference, z nichž
vybíráme alespoň tyto následující:
⟫ Asertivní jednání		
⟫ Hostitelská péče		
⟫ Jak identifikovat oběť domácího násilí		
⟫ Kazuistický seminář pro soc. pracovníky obcí a soc. služeb
⟫ Kulatý stůl „Aktuálně – dluhová problematika a vše, co vás zajímá“
⟫ Psaní záznamů v sociálních službách		
⟫ Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí
⟫ Manipulace a konstruktivní sebeobrana – úvod do problematiky
⟫ Motivační rozhovory II.		
⟫ Práce s traumatizovaným/komplikovaným klientem		
⟫ Právní aspekty práce s klienty		
⟫ Představení konceptu rodinných konferencí		
⟫ Standardy salesiánské práce s klienty		
⟫ Školení BOZP		
⟫ Školení vedoucích pracovníků		
⟫ Výcvik v chatové krizové intervenci		
⟫ Využití projektivních karet v kontaktu s dětmi 		
⟫ Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem

26–27

ROZVAHA ZA ROK 2020 V TIS. KČ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Dopady pandemie COVID-19 v běžném účetním období

AKTIVA v tis. Kč
1. 1. 2020

31. 12. 2020

dlouhodobý hmotný majetek

154

154

oprávky k dl. hmot. majetku

-21

-36

zásoby

72

131

pohledávky

99

102

1309

1625

10

11

1623

1987

krátkodobý finanční majetek
jiná aktiva
aktiva celkem

PASIVA v tis. Kč
1. 1. 2020

31. 12. 2020

699

751

2

8

krátkodobé závazky

465

780

jiná pasiva

457

448

1623

1987

jmění celkem
výsledek hospodaření

pasiva celkem

Důsledky celosvětové pandemie covid-19 se v průběhu
účetního období 2020 projevily především na způsobu
poskytování služeb našim klientům. V průběhu účetního
období nedošlo k přerušení poskytování služeb, ale
značná část musela probíhat distančním způsobem. Účetní
jednotka nečerpala žádné dotace ani pobídky v souvislosti
s pandemií covid-19. Někteří dárci však zohlednili
nastalou situaci a poskytli finanční prostředky např. na
nákup vybavení nutného pro poskytování služeb klientům,
nebo přímo pro klienty těchto služeb, kteří si sami nemohli
potřebné prostředky komunikace z finančních důvodů
pořídit.
Významné události po rozvahovém dni

Vedení organizace zaznamenalo dopady pandemie covid-19
na činnost účetní jednotky po rozvahovém dni, ale situace
se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady
této pandemie. Vedení organizace bude pokračovat
v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré
možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků
na společnost a její zaměstnance. Vedení organizace zvážilo
potenciální dopady covid-19 na své aktivity a podnikání
a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad
nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla
účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu,
že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své
činnosti.

NÁKLADY v tis. Kč
spotřebované nákupy + služby

1193

osobní náklady

5319

ostatní náklady

50

odpisy

16
6578

náklady celkem

VÝNOSY v tis. Kč
provozní dotace

4775

přijaté příspěvky

1362

tržby, vlastní výkony a zboží

95

ostatní výnosy

354

výnosy celkem

6586

hospodářský výsledek

8
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Dotace
MPSV – podpora rodin

Významné přijaté dary a příspěvky
422 791,00 Kč

Královéhradecký kraj – sociální služba

1 402 300,00 Kč

Královéhradecký kraj – sociální služba

75 402,78 Kč

Pardubický kraj – Na vlastních nohou

76 000,00 Kč

Nadace J&T – Na cestě do života

286 248 Kč

Nadační fond ALBERT – Na cestě do života

10 561 Kč

Nadační fond ALBERT – COVID

15 000 Kč

Nadace Komerční Banky, a. s. – Jistota
– Podpora činnosti

200 000 Kč
50 000 Kč

Pardubický kraj – sociální služba

2 673 000,00 Kč

Nadace Komerční Banky, a. s. – Jistota
– Podpora činnosti

Pardubický kraj – sociální služba

73 697,50 Kč

74 785 Kč

Statutární město Pardubice – Na cestě do života

44 600,00 Kč

Nadace Komerční Banky, a. s. – Jistota
– Podpora činnosti
Nadace Terezy Maxové dětem
– Kurzy přípravy na život

24 000 Kč

Nadace Terezy Maxové dětem
– Na cestě do života

200 000 Kč

Nadace Terezy Maxové dětem
– Pomoc rodině v krizi

27 973 Kč

Nadace Terezy Maxové dětem
– Pomoc rodině v krizi

8 315 Kč

FEAD – potravinová a materiální pomoc

Celkem

Dotace MŠMT – formou příspěvku od ústředí

7 293,00 Kč

4 775 084,28 Kč

233 000 Kč

Veřejná sbírka zahájena v listopadu 2015
Leden 2020 – prosinec 2020: příjem na sb. účet
266 981 Kč
Z fondu sbírky bylo v roce 2020 čerpáno 298 895,64 Kč,
ze sbírkového účtu bylo převedeno 443 740,03 Kč.

Albatros Media, a. s. – Podpora činnosti

64 580 Kč

ČSOB Pojišťovna, a.s. – Dar na vybavení

22 800 Kč

Nadace VIA – darujme.cz – Podpora činnosti

25 970 Kč

Sev.en Commodities – Podpora činnosti

30 000 Kč

IKEA – věcný dar

50 454,89 Kč

Odkaz na zprávu auditora včetně účetní závěrky v plném znění: http://www.dozivota.cz/sites/dozivota.cz/files/cdb_audit2020.pdf

PODĚKOVÁNÍ
TÝMU
Za odvahu, ochotu překonávat překážky, kterých bylo v roce 2020 opravdu dost,
za víru, že to má smysl, za nasazení pro pomoc klientům, za to, jací jste.

SALESIÁNŮM DONA BOSCA
Za podporu, za lidské i duchovní zázemí, za vytváření prostoru a příležitostí sdílet zkušenosti
a rozvíjet se v rámci celého salesiánského díla v ČR.
PRACOVNÍKŮM ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PARDUBICKÉHO A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Za zájem řešit situaci znevýhodněných mladých lidí, za důvěru,
konstruktivní jednání, vstřícnost a podporu.

DĚTSKÝM DOMOVŮM, VÝCHOVNÝM ÚSTAVŮM, PĚSTOUNSKÝM RODINÁM, PRACOVNÍKŮM OSPOD
Za partnerský přístup, otevřenost a důvěru. Díky tomu se můžeme doplňovat tak,
aby naše pomoc byla co nejefektivnější.
NAŠIM MLADÝM KLIENTŮM
Za to, že se nevzdávají, i když to často nemají vůbec jednoduché.
Mnozí z nich nám dělají radost a dodávají nám sílu k tomu, abychom i my vydrželi.
DONÁTORŮM
Za to, že se rozhodli podporovat mladé lidi na okraji společnosti.
Za to, že při nás stojí a důvěřují nám. Bez nich by to nešlo!

DOBROVOLNÍKŮM
Za nadšení, věrnost a ochotu darovat své síly, znalosti a čas ve prospěch druhých lidí.

Vám všem patří velké DÍKY!
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NAŠI ČINNOST PODPOŘILI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
název organizace: Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco
adresa sídla, kontaktní adresa: Zborovské náměstí 2018, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice
IČ: 750 459 07
organizační forma (forma právní subjektivity): pobočný spolek
zapsaného spolku
telefon: 739 284 308
e-mail: naceste@dozivota.cz
web: www.dozivota.cz
datová schránka: 7pxnk9v
bankovní spojení: 2120456001/5500
č. ú. veřejné sbírky: 2000866436/2010
rada klubu v roce 2020:
• Mgr. et Mgr. Vojtěch Sivek – člen rady, sekretář rady
• PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D. – člen rady
• Mgr. Vojtěch Glogar – člen rady
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
CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže. Od 1. 1. 2016 nese název Salesiánský
klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco. Pobočný spolek je zapsaný ve
spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 43514

32–33

DĚKUJEME VÁM ZA PŘÍZEŇ A 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!

Výroční zpráva sestavena
dne 1. června 2021

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.
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 – 2000866436/2010
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Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco
Zborovské nám. 2018
530 02 Pardubice

naceste@dozivota.cz
www.dozivota.cz
facebook.com/dozivota

Pomáháme mladým lidem, kteří museli odejít z vlastní rodiny nebo jim to hrozí.
Doprovázíme je na cestě k nalezení bezpečného místa v životě.
Tým Centra Don Bosco

