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Poslání SKM Zlín: Doprovázet mladé lidi na cestě k dospělosti 

 

Aktivity SKM Zlín: 

 Klub dětí a mládeže - NZDM 

 Nealkopátky 

 Výchova a vzdělávání dobrovolníků 

 Prázdninové tábory 

 Ostatní činnost pro děti a mládež 

 Aktivity pro dospělé 

 Preventivní programy SAVIO 

 Organizační zázemí 

 
 

 

 



SALESIANSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN 2017 

 
 
SKM Zlín je sdružením dětí a mládeže. V roce 2017 mělo 233 členů. SKM Zlín v roce 2017 

zaměstnával celkem 8 osob na pracovní smlouvu, v přepočtu na 5,3 úvazky. 1 osoba na DPČ. V rámci 
jednotlivých projektů na dílčí práce uzavírá několik DPP. V roce 2017 bylo zapojeno do práce 
v jednotlivých aktivitách cca 110 dobrovolníků.  

Statutárním zástupcem SKM Zlín je předseda klubu Petr Boštík; Radek Gottwald, Petr Suchomel a 
Ivana Šalandová tvoří radu pobočného spolku.  

Koordinaci jednotlivých aktivit zabezpečuje pracovní skupina, kterou tvoří vedoucí jednotlivých 
aktivit a schází se jedenkrát měsíčně. 

 

Klub dětí a mládeže NZDM 
Hlavním cílem této služby je doprovázet a pomáhat mladým v jejich těžkých obdobích. Klub 

nabízí trávení volného času v bezpečném prostředí, pomoc se školou, či jakoukoliv jinou odbornou 
pomoc, kterou jedinec potřebuje.  

V roce 2017 bylo 224 otevíracích dnů. Klub navštívilo celkem 122 zájemců o službu, z toho 91 
uživatelů. Počet návštěv byl 2 931, počet intervencí nad 30 min 1 410 a kontaktů 2 931.  V rámci 
měsíčních témat jsme pro uživatele služeb realizovali několik preventivních programů. Aktivity zajišťovalo 
v roce 2016 v přímé péči 5 zaměstnanci na pracovní smlouvu, jeden na DPČ, 3 na DPP a 21 dobrovolníků. 
Dobrovolníci odpracovali v projektu celkem1 673 hodin.  
Rozpočet projektu: 1  240 000 Kč  

 

Nealkopátky 
Nealkopátky představují zábavný edukativně-preventivní program pro mladé, kteří stráví páteční 

večer v bezpečném prostředí bez alkoholu a drog.  
V roce 2017 jsme uspořádali celkem 10 Nealkopátků), které navštívilo celkem 398 účastníků 

(průměrně 39 osob na jednom programu). Do Nealkopátků se zapojují dobrovolníci, kteří za rok 2017 
odpracova 650 dobrovolnických hodin.  
Rozpočet projektu: 90 000 Kč 

 

Výchova a vzdělávání dobrovolníků 
Základní výchova a vzdělávání dobrovolníků probíhá během pravidelné služby a při plnění 

povinností, které vyplývají ze zapojení do dobrovolné služby. Pro dobrovolníky jsme uspořádali 6 denních 
a 7 víkendových školení, kterých se účastnilo 297 účastníků. 
Rozpočet projektu: 150 000 Kč 
 

 

Prázdninové tábory 
SKM Zlín pořádá letní tábory pro děti i mládež od svého založení v roce 1996. V roce 2017 jsme 

přemístili tábořiště do Zlámance. Zde se v roce 2017 uskutečnilo pět turnusů (rodiče s dětmi, holky od 10 
do 14 let, kluci od 10 do 14 let, speciální klučičí tábor, a středoškoláci). Dále jsme uskutečnili jeden 
putovní tábor po Bílých Karpatech. Táborů se zúčastnilo 120 účastníků a 34 vedoucích. Dobrovolníci 
odpracovali v přímé táborové přes 1000 hodin. 
Rozpočet projektu: 252 000 Kč 

 



 

Preventivní programy SAVIO 

Preventivní programy SAVIO  nabízí primární prevenci pro třídní kolektivy, a to ve formě 
celoročního projektu Třída jako tým, zaměřeného na vztahy ve třídě, dále také tematických besed, 
zaměřených na sociálně patologické jevy, vstupy do třídy, konzultace s učitely a další.  V roce 2017 
proběhlo 68 programů „Třída jako tým“, účastnilo se jich celkem 1 428 žáků.  
Programy zajišťuje tým 6 lidí. 
Rozpočet projektu: 188 550 Kč 

 

Zájmová a vedlejší činnost pro děti a mládež 
V roce 2017 bylo otevřeno 15 kroužků: Kouzelnický, fotbalový kroužek I.,II.,III., šachový, stolní 

tenis, Teenager- krumpáč, Teenager – Lopata, Bobci, Borci, modelářský, Frajeři/ky, dětská schólička, 
taneční – Dance mix. Fotografický kroužek, Těch se celkem účastnilo 157 účastníků.  

Nedělního sportu (27 nedělí během školního roku) se zúčastnilo 259 účastníků (průměrně 10 
účastníků). 
Dále bylo uspořádáno15 příležitostných akci pro děti a mládež (např. dětský karneval, fotbalový zápas 
klubáci vs. chlapi, Filmový večer, Víkendová akce Krumpáč, Silvestr v klubu atd.).  Vedení kroužků a 
příležitostné akce zajišťují dobrovolníci. 
Rozpočet na kroužky: 240 000 Kč 

 

 

V rámci projektu „Rodina je základ“ pořádáme tyto aktivity:   
1. Klub pro rodiče s dětmi do 6 let  

Klub ro rodiče s dětmi do 6 let byl v roce 2017 otevřen 100 x, přišlo celkem 2 027 rodičů a 2 256 dětí. 
Otvíracím dnem bylo úterý, středa a od září 2017 i čtvrtek. 

 Pracuje zde 10 dobrovolnic, toho času na mateřské dovolené, barmanka a recepční.  
 2. Kavárna s hernou pro celé rodiny s dětmi  

Kavárna byla otevřena každou neděli a o Vánocích, tedy 52x. Průměrná návštěvnost je 100 osob. 
Kavárnu má na starost vedoucí Klubu pro dospělé. 
 3. Aktivity „Spolu“ 

Jednou týdně je možné využít nabídky řízené aktivity pro rodiče a jejich děti. Jedná se cyklus 
deseti lekcí po jedné hodině, za rok 2017 proběhly tři cykly. Jejím cílem je rozvoj vztahů rodič – dítě, dále 
rozvoj rodičovských kompetencí a dovedností, nácvik činností, v rámci kterých rodiče pomáhají dětem 
rozvíjet jemnou i hrubou motoriku u dětí, apod.  
 4. Neformální vzdělávání 

V průběhu roku probíhalo neformální vzdělávání formou besed s odborníkem – 6 besed (I.; II.; II.; 
XI.) v rámci nedělního klubu (témata: manažerská etika, vztahy rodičů a učitelů, nebezpečí internetu, 
sociální sítě apod.). Besedy jsou domluvené a naplánované. Vedle toho je odebírán populárně odborný 
časopis: Psychologie dnes. Mezi účastníky je oblíben a čten. 

Aktivity celého projektu zajišťuje 1 pracovnice na HPP, 10 dobrovolnic na mateřské dovolené, 
vedoucí rychlého občerstvení, 20 dobrovolníků pro obsluhu na baru, dobrovolníci recepce. 
Rozpočet projektu: 377 000 Kč  
 

Klub pro dospělé  
Uskutečnil se pravidelně každou neděli od ledna do dubna a od listopadu do prosince 2017.  

 Malá kopaná pro ženaté muže – 1x týdně.  V roce 2017 skupina uspořádala jeden prodloužený 
terapeutický víkend. 
- Jednorázové akce – posezení u cimbálu, Disko pro dospělé, Salesiánský ples, retro párty pro dospělé, 
košt zelí atd.  

Aktivity klubu pro dospělé zajišťují dobrovolníci pro nárazové akce, dobrovolníci baru, recepce a 
malé kopané. 

 



Ostatní činnosti SKM Zlín 
Mezi ostatní činnosti SKM patří organizační zázemí. 
Organizační zázemí a bar 
Cílem organizační složky je zabezpečit chod organizace a zajistit péči a údržbu majetku. Jedná se 

o administrativní činnost, obsluhu baru, a obsluhu recepce. 
V rámci obsluhy rychlého občerstvení je zaměstnána pracovnice na polovinu úvazku, 1 pracovnice na DPP  
a práci zajišťuje dalších 22 dobrovolníků. 

Na recepci pracovalo celkem 10 dobrovolníků. Dobrovolníci recepce odpracovali přes 1000 
hodin. Administrativu zajišťuje jedna pracovnice na půl úvazku a účetnictví garantuje účetní firma. O 
údržbu majetku se starají dva pracovníci na DPP. 

 
 
Rozpočet ostatní činnosti SKM: 1 052 207,92Kč 
 
Hospodaření v roce 2017 
 

VÝNOSY  

DARY 643 750,00 

SMZ 506 100,00 

MPSV 138 700,00 

ZK 1 013 800,00 

MŠMT - ÚSTŘEDÍ SKM 298 250,00 

PŘÍSPĚVKY SKM 172 405,00 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 11 650,00 

TRŽBY ZA PRODANÉ 
ZBOŽÍ 400 977,70 

ÚČASTNICKÉ POPLATKY 187 150,00 

POSKYT. SLUŽBY 174 200,00 

KLADNÉ ÚROKY 175,56 

OSTATNÍ 52 345,04 

    

VÝNOSY CELKEM 3 599 503,30 

 
 

NÁKLADY  

NAKOUPENÉ ZBOŽÍ 289 476,67 

OSOBNÍ NÁKLADY 1 999 233,00 

MATERIÁL 460 920,70 

ENERGIE 214 755,00 

OPRAVY 25 000,00 

CESTOVNÉ 1 622,00 

NÁJEM 275 315,00 

SLUŽBY 239 701,00 

POPLATKY 90,00 

OSTATNÍ NÁKLADY 28 372,55 

ODPISY MAJETKU 55 272,00 

    

  3 589 757,92 

 
 

 

 

 

 

 

Ekonomické ukazatele celkem: 
 

Náklady 3 589 757,92 Kč 

Výnosy 3 599 503,30 Kč 

Výsledek hospodaření                   9 745,38 Kč 

 
 
 
Činnost SKM Zlín v roce 2017 podpořili: 
Statutární město Zlín, Zlínský kraj, MPSV, ústředí SKM, F- Nadace, Salesiánská provincie Praha a 
dárci. Všem vyjadřujeme vděčnost a díky. 
 
 
 
Ve Zlíně dne 24. 5. 2018 Petr Boštík, předseda klubu. 


