
Salesiánský klub
mládeže, z. s. Zlín

Výroční zpráva 2020

Doprovázíme mladé lidi na cestě k dospělosti.



Milí přátelé, dobrodinci, dobrovolníci a návštěvníci salesiánského díla ve Zlíně, přinášíme Vám pohled na uplynulý rok
2020. Tento rok byl z velké části poznamenán omezeními kvůli pandemii Covid-19. Přesto se podařila řada dobrých aktivit.
K těm tradičním patří otevřený klub pro rodiče s dětmi v dopoledních hodinách a klub pro děti a mládež NZDM. Ten bývá
otevřený odpoledne. V rámci nouzového stavu jsme dávali přednost zejména zájemcům o doučování. V době, kdy to bylo
možné, úspěšně fungovaly kroužky fotbalu a šachy. Během letních prázdnin proběhlo mimo jiné pět pobytových turnusů
na táborové základně ve Zlámanci. Projekt Nealkopátky se podařil naplnit díky letnímu provozu i díky dobře připraveným
online programům.

Velké díky patří dobrodincům, zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří pomáhali s realizací aktivit, jejíž přehled Vám nabízí
tato výroční zpráva. 

            Ing. Radek Gottwald, předseda klubu

 

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY KLUBU
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Jana Petruchová – vedoucí NZDM
Michaela Janušková/Marta Jonášková – sociální pracovnice NZDM
Radek Gottwald, Jan Rozsypálek – pracovníci v sociálních službách NZDM
Zuzana Tichá – vedoucí Klubu pro rodiče s dětmi do 6 let
Jan Fojtů/Antonín Pražan – koordinátor dobrovolníků
Pavla Oklešťková – projektová manažerka
Helena Křižanová – administrativní pracovnice
Ivana Šalandová – vedoucí občerstvení a dobrovolníků v baru

Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín

Okružní 5430, 760 05 Zlín

IČ: 65792068
Pobočný spolek registrovaný na spolkovém rejstříku L 43509 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 150814608/0300 vedený u ČSOB
Statutární orgán: Ing. Radek Gottwald, předseda klubu
Rada klubu: Jana Petruchová, Ivana Šalandová, Jan Fojtů/Petr Vaculík
Počet členů SKM Zlín k 31. 12. 2020: 282

Telefon: +420 577 243 009
E-mail: saleklub@skmzlin.cz
Webové stránky: sdbzlin.cz

ZAMĚSTNANCI SKM ZLÍN: 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI
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Vše bylo ovlivněno Covid-19 a souvisejícími opatřeními. Na jaře jsme museli službu zavřít, ale využili jsme tento čas 
k malování a úklidu prostor. Přesto ještě mohlo proběhnout pár aktivit, které stojí za to si připomenout, a které byly pro
tento i tak omezený rok pro naši službu oživením. 

PRAXE: Praxi u nás absolvovala Lili Nedbalová, která se chystala vyjet na misie do Mongolska k salesiánům. Praxi si u nás
zkusili také kolegyně z jiného NZDM, pro které byla tato sociální služba celkem nová.

PROJEKTOVÉ DNY V KLUBU: Velmi vydařenou akcí byl v létě jednodenní program „Poznej více své já“ veden psychologem. 
A v zimě vyrábění dárků ze dřeva. Uživatelé si tak vyzkoušeli práci se dřevem a hotové výrobky si vzali domů. A to vše díky
projektu MAS Hornolidečska. 

Ve stylu preventivního systému Dona Boska i z podstaty nízkoprahovosti jsme otevření cílové skupině mladých
dospívajících. Hezky to vystihuje jedno z hesel našeho zakladatele Dona Boska: „Stačí, že jste mladí, abych vás měl moc
rád“. A jsme tu především pro mladé od 11 do 26 let ze Zlína a blízkého okolí.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE – NZDM

OTEVÍRACÍ DOBA

Pro děti (do 14 let)
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:

Pro mládež (nad 14 let)
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:

Během letních prázdnin má NZDM specifickou otevírací dobu.
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14:30–18:00
14:30–18:00
14:30–18:00
14:30–18:00

14:30–18:00
14:30–20:00
14:30–20:00
14:30–18:00



Proč chodíš do NZDM, když děláš to samé co doma – hraješ na mobilu? Tady to prostředí je jiné – přátelské, „cítím se
tu víc v klidu“.
Proč bych se měl věnovat druhým, hrát s nimi hry, ...? Já bych to nikdy nedělal.
Jsem rád, že mám kde být a nedělám venku bordel, že dveře NZDM jsou otevřené a že jsou tu pro nás salesiáni. Jsem
tady pravidelně.
Původně jsem hledal pomoc s učením, protože jsem měl blbé známky. Ale našel jsem tu nejen pomoc s matikou, ale 

Doma s rodinou moje narozeniny neslavíme. Tady vím, že můžu prožít svůj den slavnostně.

POMOC ZDRAVOTNÍKŮM: S mládeží z NDZM a s dobrovolníky jsme se také rozhodli přispět a pomoci v pandemii. Pro
zdravotníky, zaměstnance a seniory z domova Naděje jsme ve vánočním čase společně napekli a přidali k tomu i hudební
vánoční přání.

STATISTIKY: Návštěvnost byla trochu nižší, ale vzhledem k situaci nebyla vůbec špatná. Počet návštěv bylo 2 295, službu
navštívilo 98 zájemců, z toho 45 uživatelů. Přímou péči zajištovali 4 odborní pracovníci. Během roku se na pozici sociálního
pracovníka vystřídaly Marta Jonášková, ta převzala funkci za Michaelu Januškovou. Ve službě dále pokračovali vedoucí
NZDM Jana Petruchová a z řad salesiánů Jan Rozsypálek a Radek Gottwald. Bezpochyby k nám patří dobrovolníci, kterých
se do přímé i nepřímé práce zapojilo 20 a společně odpracovali 773,5 hodiny. 

CO ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI O NZDM

i partu lidí, se kterýma je sranda. Jo a ta trojka z matiky je i díky pravidelné pomoci animátora.

Celkové náklady projektu NZDM: 1 465 000 Kč

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE – NZDM
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KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE – NZDM
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KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE – NZDM
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NEALKOPÁTKY

Narozeniny Dona Boska
Seriály
Sportovní 
Grill and show
Pokemon
Promítání
That's life
Hollywood 
Do ulic
Vánoční

Jedná se o páteční večery s preventivním programem pro mladé lidi od 14 let. Jednou měsíčně vždy v pátek večer od 19:00
do 23:00 se sejde parta mladých lidí, aby společně prožili večer her, zábavy, povídání, výzev a poznávání nových lidí.
Účastníci jsou nejen z řad klientů NZDM, ale programy nabízíme všem mladým. Preventivní charakter vnímáme v tom, že
účastníci prožijí zábavný večer bez návykových látek a zúčastní se programu na aktuální společenská témata.

V roce 2020 jsme uskutečnili 10 Nealkopátků pro celkem 267 mladých na téma:

Celkové náklady projektu Nealkopátky: 105 000 Kč
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NEALKOPÁTKY
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Jsme zapojeni do akreditovaného dobrovolnického programu Ministerstva vnitra ČR jako vysílající a přijímající
dobrovolnická organizace. V roce 2020 jsme evidovali 33 akreditovaných dobrovolníků, kteří slouží jako animátoři v klubu
NZDM, na táborech, v kroužcích a jako dobrovolníci v klubu pro rodiče s dětmi a dobrovolníci recepce.

Vzdělávání dobrovolníků: kromě základního proškolení na začátku školního roku, nabízíme dobrovolníkům také možnost
se rozvíjet v dalších znalostech a dovednostech, především v oblasti pedagogiky, psychologie, základy první pomoci. Pro
mladé dobrovolníky máme připraveny páteční společenství. Na víkendových setkáních se dobrovolníci mohou prohloubit
mimo jiné v duchovním životě.

Celkové náklady projektu Vzdělávání a výchova dobrovolníků: 275 000 Kč

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA DOBROVOLNÍKŮ
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VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA DOBROVOLNÍKŮ
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Středověký tábor pro kluky – Rytíři Dona Boska: 19.–29. 7. 2020, vedoucí Lukáš Juras, 17 účastníků
Tábor pro holky: 1.–11. 8. 2020, vedoucí Petra Pelánková, 17 účastnic
Tábor pro rodiny s dětmi I: 28. 6.–5. 7. 2020, vedoucí Irena Malotová, 26 účastníků
Tábor pro rodiny s dětmi II: 12.–19. 7. 2020, vedoucí Pavel Hoke, 32 účastníků
Tábor pro mladší ministranty: 19.–25. 7. 2020, vedoucí Jan Rozsypálek, 21 účastníků
Tábor pro starší ministranty: 2.-7. 8. 2020, vedoucí Jan Rozsypálek, 6 účastníků

Většina našich táborů se odehrála na louce v blízkosti vesnice Zlámanec v dobových středověkých stanech.

V roce 2020 jsme uskutečnili následující letní tábory:

Celkové náklady projektu Tábory: 246 850 Kč

TÁBORY
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TÁBORY
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KLUB PRO RODIČE S DĚTMI DO 6 LET

Tatínek, maminka a já – tvoření a hraní – úterý 15:15–16:15
Spolu – cvičení – středa 9:30–10:30

Rok 2020 byl pro nás všechny se začátkem pandemie velmi náročný. Klub maminek se dle nařízení vlády střídavě otvíral 
a zavíral. Od konce května opět otevřeno v omezeném režimu a příchozí byli povinni vypisovat čestné prohlášení. Bohužel
se vše podepsalo na účasti, která klesla. Přes letní prázdniny bylo 14 dní zavřeno, jinak klub fungoval. 
V září jsme opět otevřeli. Stihli jsme uspořádat logopedické okénko 17. 9. s Bc. Kateřinou Křižanovou a podzimní bazárek
29. 9. organizovala Jana Duchtíková.
V době otevření se maminky vyjadřovaly, že byly opravdu rády aspoň za těch pár dní, co mohly přijít, se slovy: „...jsme za to
opravdu vděčné, že máte otevřeno...“
Dobrovolnice, které pomáhají v klubu, strávily společně víkend v říjnu v penzionu v Žítkové. 

Klub pro rodiče s dětmi do 6 let navštěvovalo v roce 2020 193 rodičů s 231 dětmi.
V omezené míře proběhly dvě navazující aktivity:

Celkové náklady projektu: 450 000 Kč
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KLUB PRO DOSPĚLÉ
Nedělní klub pro dospělé fungoval od ledna do března. V této době proběhly dvě přednášky s Mgr. Karlem Opravilem.
Byly zaměřeny na mezilidské vztahy prožívané přes sociální sítě a na svět dětí ve světě dospělých. Další nedělní podvečer
naplnilo setkání poutníků za svatými Francie. Účastníci pouti zavzpomínali na společnou akci. Na řadu se dostalo i setkání
žen pod názvem Beauty den. Šlo o přednášku týkající se péče o pleť s praktickou ukázkou denního a večerního líčení. 
Během těchto nedělních podvečerů je příležitost k neformálnímu posezení a popovídání si. To je zpříjemněno
občerstvením v baru. Další možnost je využít prostory klubu ke sportu či stolním hrám.



KLUB PRO RODIČE S DĚTMI DO 6 LET
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DOBROVOLNÍCI BARMANI
Už po celou dobu fungování SKM Zlín je jeho nedílnou součástí skupina dobrovolníků – barmanů. Jako celá společnost, tak 
i barmani byli, za poslední rok, ovlivněni omezeními plynoucích z opatření vlivem Covid-19. Ještě před jeho vypuknutím
došlo k částečné obměně a rozšíření počtu členů. 

Začátkem roku, se ještě v poměrně klidném období, podařilo společně prožít teambuilding ve sklípku u Tondy Blažka 
v Dolních Bojanovicích. Po něm následoval tradiční Salesiánský ples v Sazovicích. Bohužel další akce, které měli barmani 
v plánu (karneval pro děti, disko 18+, a další), se už díky uvedeným opatřením, konat nemohly. Došlo k zavření i nedělní
kavárny a klubu pro dospělé. V období od konce května do konce září, kdy došlo k rozvolnění, se dobrovolníci vrátili ke své
službě. Také v tomto období, v posledním srpnovém víkendu, jsme stačili prožít s ostatními dobrovolníky společné
plánování ve Fryštáku. S nástupem nových omezení se bar opět uzavřel.

Od té doby barmani čekají na svůj start a jsou připraveni opět nasadit všechny síly, aby bylo, při návštěvě našeho baru,
opět cítit pohodovou a rodinnou atmosféru.

Celkové náklady projektu bar a činnost: 1 065 320,26 Kč
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DOBROVOLNÍCI BARMANI
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Šachy – vedoucí Miroslav Kocián
Modelářský (stavba plastových modelů) – vedoucí Lubomír Laža
Rukodělný – vedoucí Zuzana Tichá
Fotbal starší – vedoucí Stanislav Mechl
Fotbal mladší – vedoucí Miroslav Škarka

V roce 2020 jsme nabízeli dětem od 11 let následující kroužky:

Kvůli vládním omezením v souvislosti s pandemií Covid-19 byla činnost kroužků výrazně omezena, příp. pozastavena.

Celkové náklady projektu Kroužky: 210 000 Kč

KROUŽKY
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Kurz Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – květen 2020 – 2 pracovníci
Kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – červen 2020 – 10 pracovníků
Sdílení zkušeností v Salesiánském středisku mládeže Brno-Žabovřesky – červen 2020 – 2 pracovníci
Projektový den – Poznej více své já a Tvoříme ze dřeva – srpen a prosinec 2020 – celkem 11 účastníků

V roce 2020 proběhly z projektu následující aktivity:

Jsme součástí projektu MAS Hornolidečska – pomáháme zvyšovat kvalitu neformálního vzdělávání
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016569. Projekt si klade za cíl stabilizovat, podporovat a rozvíjet neformální vzdělávání 
v neziskových organizacích. Pracovníkům a dobrovolníkům bude v rámci projektu umožněno rozšíření znalostí a zvyšování
kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách či sdílení zkušeností. Účastníci 
neformálního vzdělávání, tj. děti a mládež, budou mít možnost zapojit se bezplatně do mnoha projektových dnů v klubovně
i mimo ni.

Celkové náklady projektu MAS Hornolidečska: 36 612 Kč

PROJEKT MAS HORNOLIDEČSKA
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PLÁNOVÁNÍ SKM – ZAMĚSTNANCI 
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HOSPODAŘENÍ 2020 

ZISK: 203,29 Kč
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Děkujeme všem našim dobrodincům, dobrovolníkům, dárcům a projektovým partnerům. 

Společně s vámi můžeme pracovat pro děti a mladé lidi a pomáhat jim v jejich růstu. 

Děkujeme za každý váš dar a pomoc!

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU V ROCE 2020
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