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 Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín, je organizací, kde se mladí lidé mohou setkávat a růst v prostředí, které staví na
všeobecných a křesťanských hodnotách. Skrze řadu aktivit a programů se klade důraz na podporu osobnostního
rozvoje člověka, a to v tělesné, duševní, duchovní a sociální dimenzi.
 
 Ačkoliv je činnost střediska otevřená lidem nacházejícím se v jakékoliv životní etapě, zvláštní pozornost se věnuje
kategorii školního věku a dospívajícím. Né nadarmo je posláním našeho střediska: „Doprovázet mladé lidi na cestě
k dospělosti“.
 Název "Salesiánský" odkazuje na výchovný styl založený Donem Boscem, na kterém je postavena celková „filosofie“
organizace.
 
 Jádrem tohoto díla ve Zlíně jsou lidé, kteří do něj vkládají to nejlepší, co umí. Konkrétně zde pracuje 7 osob na HPP,
1 na DPČ, cca 10 na DPP,  a více jak 100 dobrovolníků (z nichž 40 je akreditovaných Ministerstvem vnitra). Součástí je
i Rada pobočného spolku, jejichž členy jsou Radek Gottwald, Petr Suchomel a Iva Šalandová.
 
 A co všechno se v tomto domě děje? Od roku 2003 kdy byl Salesiánský klub mládeže postaven a otevřen, se jeho
činnost rozvíjí a stále nabývá na síle. 
 Rok 2018 není vyjimkou,  je toho opravdu celá řada, tak se do toho pusťme☺
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SKM ZLÍN
S a l e s i á n s k ý  k l u b  m l á d e ž e

Z l í n



 Stěžejní kámen organizace, kam chodí trávit svůj
volný čas mladí lidé ve věku od 11 do 26 let. Jedná
se vlastně o takový „meeting point“, kde se naši
pracovníci a dobrovolníci potkávají s příchozími,
navazují kontakty, případně řeší těžkosti 
a problémy, se kterými se mladí potýkají. 
Vedle toho mohou využít možnost individuálního
doučování, či řešení osobních trablí s odborníkem.

 Ale abychom nemluvili jen o potížích, středisko
poskytuje  slušné zázemí pro pobavení a odreagování.
Nabízí spoustu stolních her, pinec, kulečník, šipky,
kinect, simulátor rally a spoustu dalšího. 
 Velké venkovní hřiště vybízí k hraní týmových her, a při
hezkém počasí se vyplatí zaskákat na velké trampolíně,
"bouchnout" do ruských kuželek či jen tak posedět 
s přáteli pod přístřeškem.
 

35%
NZDM

n í z k o p r a h o v é  z a ř í z e n í  p r o
d ě t i  a  m l á d e ž

Klub je otevřen 4 dny v týdnu,  po celý rok.
úterý 14:30 - 18:00

středa 14:30 - 20:00
čtvrtek 14:30 - 20:00
pátek 14:30 - 18:00
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 V roce 2018 jste mohli v klubu pravidelně potkávat
naše odborné pracovníky Petra Suchomela, Janu
Petruchovou a Petra Boštíka, společně s pár
dobrovolníky, jak se prohání po hřišti, nebo jsou 
v zápalu hry či rozhovoru. 
 Jen pro zajímavost, v loňském roce přišlo do klubu
3 119 návštěv, proběhlo 1340 indiviuálních
intervencí klienta s pracovníkem, 138 mladých
navštěvovalo klub opakovaně (93 uživatelů, 
45 zájemců o službu).
 

FOTO

NZDM
n í z k o p r a h o v é  z a ř í z e n í  p r o

d ě t i  a  m l á d e ž

Ohlédnutí
 

 Jednou měsíčně se pořádají zajímavé výpravy mimo
prostory klubu, ať už za přírodou (puťáky, táboráky),
poznáním (interaktivní výstavy, hrady,) nebo prostě 
jen tak, strávit společné sobotní chvíle, třeba 
v cukrárně.
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 Nealkopátky – to jsou páteční večerní programy,
plné zábavy, výzev a poznávání. Srdečně zváni jsou
všichni mladí ve věku 14-18 let, co nechtějí
tvrdnout doma u počítače, ale rádi se baví s
vrstevníky. 
Nealkopátky už třetím rokem úspěšně navazují na
neméně úspěšný projekt Nealkodiskoték, který
probíhal téměř 16 let. Jeden pátek v měsíci, v čase
od sedmi do jedenácti hodin se sejde parta
 (cca) 40 mladých lidí, aby společně strávili páteční
večer.
 

35%
NEALKOPÁTKY

 

 
 Programy “Nealkopátky” v sobě nesou zdvojený
preventivní potenciál. Prvním je fakt, že tito mladí
lidé tráví páteční večer v prostředí oproštěném od
jakýchkoliv patologických vlivů (od alkoholu,
návykových látek, kriminálního chování apod.). 
 Tím druhým je zaměření jednotlivých večerů, které
mají vedle zábavy i přesahující nadhodnotu,
zvláště vybranou pro cílovou klientelu. Mladým
jsou tak formou blízkou jejich věku předávána
témata, která rezonují jak v jejich životní etapě,
 tak v aktuálním celospolečenském dění.
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 V roce 2018 se uskutečnilo 10 nealkopátků,
kterými “prošlo” 391 mladých s průměrným věkem
16 let. Účastníci se mohli těšit na zajímavá témata. 
 Vedoucí programu je Barbora Ženožičková, 
a realizační tým představuje 6-9 dobrovolníků
přítomných na nealkopátku, zajišťující program
večera, obsluhu recepce, baru a bezpečný chod
akce.

NEALKOPÁTKY

 

Ohlédnutí
 

 
EkologieNávrat do dětství Ženy vs. mužiLatinská AmerikaDiskotékaPandemieSeriályVěřte, nevěřtePohodové Vánoce 
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 Pro rodiče s malými dětmi jsou ve středisku
vyhrazena 3 dopoledne v týdnu, kde mohou využít
prostor vybavené herny pro děti, setkat se
s ostatními rodiči nacházejícími se v podobné
životní etapě, a mohou tak poznat nové lidi žijící
v jejich okolí. 
 Příchozí mohou zdarma využít služby
terapeutického poradenství, což mnohé z maminek
vítají. 
 

KLUB PRO RODIČE S DĚTMI
DO 6 LET

 

 
 K příjemné atmosféře přispívá i možnost
neformálního rozhovoru nad šálkem kávy, nebo
čehokoliv jiného z přilehlého baru. 
 Rodiče s dětmi mohou vedle volné herny
pravidelně navštěvovat pohybovou a koordinační
aktivitu „Spolu“ či tvořivý kroužek
„Maminka/tatínek a já”. Tyto aktivity přispívají 
k posilování vazby mezi rodičem a dítětem, 
a nabízí inspiraci k trávení volného času v rodině.
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KLUB PRO RODIČE S DĚTMI
DO 6 LET

 

 

 
V roce 2018 bylo 139 otevíracích dní, během nichž
Klub opakovaně navštěvovalo cca 250 rodičů.
Celkem proběhlo 1924 návštěv rodičů, a 2198 dětí.
Jen tak pro zajímavost, našich 12 ochotných
dobrovolnic v Klubu pro rodiče s dětmi                 
 v minulém roce odpracovalo 771 hodin (755 přímá
činnost, 16 hodin péče o vybavení, hračky). 
 Mezi další akce realizované se zřetelem na tuto
cílovou skupinu patří např. úspěšný dětský
karneval, bazárek dětského oblečení, vánoční 
a velikonoční tvoření, podzimní pouštění draků
atd. 
 Služba je vedena pedagožkou Zuzanou Tichou,
dále je přítomen terapeut a 2-3 dobrovolnice 
v každém otevíracím dni.

Ohlédnutí
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SAVIO
PROGRAMY PRO ŠKOLY

 

 
 Programy SAVIO jsou netradiční a jedinečnou
formou prevence rizikového chování ve třídních
kolektivech - konkrétně na druhém stupni ZŠ a
v prvních ročnících SŠ.
 Stovky dětí škol z celého Zlínského kraje jsou
zapojeny do dlouhodobého programu “Třída jako
tým”, ve kterém formou zážitkové pedagogiky a
neformálního učení mohou pracovat na svých
kolektivech a měnit nefunkční vzorce chování na
příležitosti. 
 V mnoha případech je program zaměřen na
konkrétní patologické jevy, které se ve třídách
objevují.
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SAVIO
PROGRAMY PRO ŠKOLY

 

 
 V roce 2018 naši lektoři pod taktovkou Dominiky
Strohbachové přesáhli počet 100 zrealizovaných
programů. Což znamená, že skrze SAVIO prošlo
naším areálem bezmála 1580 dětí. Realizační tým
tvoří 8 lektorů, a dalších 23 dospělých osob se
účastnilo v pozici stážistů, či supervizorů.              
 Doplňující službou v Programech SAVIO je
pořádání besed na půdě školy na nejrůznější
témata, v současné době jsou to: Netolismus 
a kyberšikana, Pohyb v mediálním světě, Finanční
gramotnost, Iluze a manipulace, Závislosti, Jak se
nestát obětí a další.

Ohlédnutí
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 Ačkoliv je středisko primárně zaměřené na
kategorii dětí a mládeže, se zřetelem na
naše poslání doprovázet mladé lidi na
cestě k dospělosti, chceme lidem, kteří
dosáhli pomyslné hranice dospělosti 
i nadále nabízet kontakt s vrstevníky,
možnost se vzdělávat, poznávat a nadále
růst v tomto prostředí.
 Klub pro dospělé v sobě skrývá pravidelné
aktivity, jako je nedělní dopolední kavárna,  

KLUB PRO DOSPĚLÉ

 

 
nedělní odpolední klub (společenská setkání, košt
vína, vystoupení, přednášky, diskuze, apod.), malou
kopanou pro ženaté muže, smíšený volejbal a
keramickou dílnu. Dále středisko nabízí každoroční
akce pro dospělé, jako je salesiánský ples,
posezení u vína a cimbálu, alkodiskotéka apod.            
Cílem aktivit pro dospělé je podpořit kvalitu
manželství a rodiny návštěvníků a také zabránit
sociální izolaci rodičů (zejména matek) při péči 
o děti do 6 let.
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 Ani v horkých prázdninových dnech naše středisko
neusíná na vavřínech, a několik desítek dětí,
středoškoláků a rodin tráví svůj čas na našich
táborech, konkrétně na místě v blízkosti malebné
vesničky Zlámanec.

TÁBORY

 

 
 SKM v loňském roce pořádala tábor ministrantský,
tábor pro dívky, tábor pro chlapce, středoškolský
tábor a tábor pro rodiny s dětmi (I. +II.).
 Naši dobrovolníci (každý turnus 3-6 dobrovolníků)
a 2 zaměstnanci tak vytvářeli a realizovali zajímavý 
a pestrý program s příběhem pro celkem 135 osob.

Ohlédnutí
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 V rámci střediska nabízíme dětem, mládeži
 i dospělým možnost navštěvovat pravidelnou
zájmovou aktivitu. V minulém roce byly otevřeny
kroužky: Dance mix, Keramika, Šachy,  Modelářský
kroužek, Základy fotografování, Fotbal, Stolní tenis,
Lopata a Krumpáč (setkávání mladých -
osobnostní, sociální a duchovní rozvoj,
společenská aktuální témata, hry). 
 Vedoucí kroužků jsou dobrovolníci.

KROUŽKY

 

 

BARMANI

 
 Neméně důležitou skupinou, která výrazně
přispívá k příjemnému prožití chvil strávených ve
středisku, jsou barmani. Přibližně 25 lidí středního
věku se pravidelně stará o to, aby si návštěvníci
mohli dopřát něco dobrého k pití a jídlu. A co je
na tom všem nejlepší? Že to dělají s radostí
 a nadšením jim vlastní. Jo, a taky dobrovolně.
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DOBROVOLNÍCI



 
 Naše středisko by nefungovalo bez práce
dobrovolníků. Naše dobrovolníky je možné potkat
jakožto organizátory, animátory či pomocníky ve
většině aktivit: v klubu pro děti a mládež, klubu
pro rodiče s dětmi do 6 let, klubu pro dospělé, na
táborech, na nealkopátcích, akcích, v kroužcích,
atd. Skladba dobrovolníků je opravdu různorodá,
od středoškoláků, přes maminky na MD/RD,
k mužům a ženám ve středním a pozdějším věku.

DOBROVOLNÍCI

 

 
 Našim cílem je organizace poskytující
profesionální služby, a proto je pro nás důležité 
i vzdělávání a rozvoj dobrovolníků (např. SAŠA -
škola animátorů, víkendové školení dobrovolníků,
BAGR – pravidelné setkání a školení dobrovolníků,
školení barmanů apod.).
 Pravidelně se do činnosti střediska zapojuje
bezmála stovka (!!!) dobrovolníků, což je úžasné.
 Každého, kdo vloží svůj čas a energii do aktivit
organizace si moc vážíme.
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HOSPODAŘENÍ
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DĚKUJEME

 

 

 
všem, kdo podporují práci Salesiánského klubu mládeže ve Zlíně.

všem zaměstnancům a dobrovolníkům

státním úřadům, Zlínskému kraji, městu Zlínu a nadacím za dotační podporu naší práce

Salesiánské provincii Praha za jejich podporu

Individuálním dárcům za  jejich finanční a hmotnou pomoc Všem, kteří nás podporují modlitbou
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Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín
Okružní 5430, Zlín 760 05

statutární zástupce: Mgr. Petr Boštík
IČO: 6579 2068

číslo účtu: 150814608/0300
tel.: +420 577 243 009

e-mail: saleklub@skmzlin.cz


