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Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín

Doprovázíme mladé lidi na cestě k dospělosti



Milí přátelé, 

ohlížíme se společně za uplynulým rokem 2021. Byl to rok plný výzev a hledání nových dosud neprobádaných cest. 

V zimních měsících nás stále výrazně ovlivňovala pandemie Covid-19. Potýkali jsme se s jejími následky, především úbytkem

našich klientů. Museli jsme se naučit jednat pružně a hledat nové možnosti, jak naplňovat naše poslání k mladým lidem.

Některé naše aktivity jsme museli zrušit či přesunout do online prostoru. Provoz našeho Klubu pro děti a mládež byl během

roku z části omezen, ale nepřerušen. Stále jsme byli v kontaktu s našimi klienty, pro které bylo období pandemie náročné.

Uprostřed roku se náš pracovní tým výrazně změnil. Rozloučili jsme se s Radkem Gottwaldem, který stál ve vedení SKM Zlín

dva roky, také odešla vedoucí Klubu dětí a mládeže Jana Petruchová. Novou předsedkyní klubu SKM Zlín byla od září

jmenována Pavla Oklešťková a vedoucí Klubu dětí a mládeže se stala Eva Soldánová.

V tomto roce byl i prostor pro věci nové. Po delší době jsme se rozhodli pro příměstský výtvarný tábor, který se uskutečnil ve

výtvarné dílně. Od nového školního roku jsme otevřeli nový kurz pro začínající animátory NERI. Z řad animátorů byl zájem 

a přihlásilo se 20 mladých účastníků. Novinkou byl také 1. salesiánský jarmark, který jsme i přes různá omezení uskutečnili na

začátku adventu. Měli jsme opravdu radost ze zapojení lidí dobré vůle, kteří přinesli své výrobky. Novinkou byla salesiánská

povidla, která jsme uvařili ze švestek místního sadu.

Naší prioritou jsou stále mladí lidé, které v duchu Dona Boska doprovázíme na jejich cestě k dospělosti. Děkuji všem, kteří se

nasazují pro výchovu a vzdělávání mladých lidí ve Zlíně společně s námi.

Mgr. Pavla Oklešťková, předsedkyně klubu

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ KLUBU
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Jana Petruchová (do 31. 5. 2021) – vedoucí NZDM

Radek Gottwald (1. 6.–31. 8. 2021) – vedoucí NZDM

Eva Soldánová (od 1. 9. 2021) – vedoucí NZDM

Marta Jonášková – sociální pracovnice NZDM

Radek Baselides, Jan Rozsypálek, Pavel Staňo – pracovníci v sociálních službách NZDM

Zuzana Tichá – vedoucí Klubu pro rodiče s dětmi do 6 let 

Helena Křižanová – administrativní pracovnice

Ivana Šalandová – vedoucí občerstvení a dobrovolníků v baru

Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín (SKM Zlín), Okružní 5430, 760 05 Zlín

IČ: 65792068

Pobočný spolek registrovaný na spolkovém rejstříku L 43509 vedený u Městského soudu v Praze

Číslo účtu: 150814608/0300 vedený u ČSOB

Statutární orgán – předseda klubu: Ing. Radek Gottwald (do 31. 8. 2021), Mgr. Pavla Oklešťková (od 1. 9. 2021)

Rada klubu: Jana Petruchová, Ivana Šalandová, Petr Vaculík

Počet členů SKM Zlín k 31. 12. 2021: 296

Telefon: +420 577 243 009, +420 777 259 332

E-mail: saleklub@skmzlin.cz

Webové stránky: sdbzlin.cz

Zaměstnanci SKM Zlín
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Vedoucí: Jana Petruchová/Eva Soldánová

Klub dětí a mládeže NZDM je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Jedná se o službu sociální prevence podle zákona 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je poskytována bezplatně. Ve stylu preventivního systému Dona Boska 

i z podstaty nízkoprahovosti jsme otevřeni 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 pro mladé od 11 do 26 let ze Zlína a blízkého

okolí.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE – NZDM
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Pro mládež (nad 14 let)
úterý:

středa:

čtvrtek:

pátek:

Pro děti (do 14 let)
úterý:

středa:

čtvrtek:

pátek:

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

Během letních prázdnin má NZDM 

specifickou otevírací dobu (úterý–pátek 13:00–18:00)

Na svátek Dona Boska jsme rozšířili okruh animátorů o čtyři mladé, kteří se aktivně zapojili do každotýdenní služby.

V dubnu proběhla aktivita zaměřená na ekologii a ochranu životního prostředí. Vyrazili jsme společně posbírat odpadky         

v okolí klubu a sídliště Jižní Svahy. Zúčastnilo se 9 klientů.

Projektové dny, události a akce v průběhu roku 2021

OTEVÍRACÍ DOBA



V květnu jsme se rozloučili společnou „opékačkou“ s vedoucí NZDM Janou Petruchovou. Tuto pozici dále pak vykonával

Radek Gottwald a do týmu NZDM se připojil Pavel Staňo jako pracovník v sociálních službách.

V červnu proběhl projektový den „Závody naživo“, kdy si klienti mohli vyzkoušet jízdu v závodním autě, vyměnit pneumatiku

na čas a také nahlédnou do zápisů a všeho, co patří k rallye jízdám. Tento projektový den byl realizován díky projektu MAS

Hornolidečska.

Během léta probíhalo tvoření se Zuzkou Tichou. Klienti si tak mohli namalovat tašky, batikovat trička, vyrobit vázičky nebo

uplést náramky.

V srpnu jsme se také v klubu rozloučili s Janem Rozsypálkem (Palečkem), který odešel na studium teologie do Turína, 

V září se připojila do týmu NZDM nová vedoucí Eva Soldánová. Od září jsme začali realizovat dlouhodobou aktivitu „Trénink

dobrých vlastností a ctností“, kdy si každý mohl z taštičky na zdi vytáhnout výzvu k vlastnosti, na niž jsme se v konkrétním

týdnu a měsíci zaměřovali. Dále ještě proběhlo během září školení animátorů a recepčních klubu.

V listopadu jsme společně s klienty vyráběli svíčky k příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zesnulé.

V prosinci proběhla v klubu Mikulášská nadílka. Společně jsme také prožili Vánoční klub, kdy jsme mohli i rozšířit repertoár

našich deskových her.

V průběhu roku 2021 navštívilo klub 80 uživatelů a 40 zájemců o službu. 

Celkový počet návštěv klubu byl v tomto roce 1 677.

Tým odborných pracovníků byl tvořen z pozic vedoucího NZDM, sociálního pracovníka a pracovníků v sociálních

službách.

Přímou i nepřímou práci v klubu vykonávali také dobrovolníci, kterým se podařilo v tomto roce odpracovat 1 517,75 hodin

          a také  s Radkem Gottwaldem, který se přestěhoval do Prahy.

Statistika

         v přímé práci (17 dobrovolníků) a 548 hodin v nepřímé (10 dobrovolníků), celkově tedy 2 065,75 hodin.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE – NZDM
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Celkové náklady tohoto projektu: 1 638 000 Kč
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Vedoucí: Michaela Ženožičková

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 hodin 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 2021 jsme uskutečnili 12 Nealkopátků pro celkem 258 mladých na téma:

NEALKOPÁTKY
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NEALKOPÁTEK TERMÍN ÚČASTFORMA

1

35

17

10

17

33

25

11

15

26

23

23

23

258

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Don Bosco

Online interview se Salesiány (Youtube stream)

Média a dezinformace (Youtube stream)

Vaření, recepty (Youtube stream)

Kroket, kuželky, venkovní hry

Volejbal, fotbal

Film, beseda

Deskovky

Zápas ve stolním fotbale

Rizika hazardu, hry a beseda

Cestovatelská beseda – USA, Albánie, Rakousko

Hra po skupinách, seznámení s fungováním NNO

Vánoční zvyky 

29. 01. 2021

19. 02. 2021

26. 03. 2021

30. 04. 2021

28. 05. 2021

18. 06. 2021

23. 07. 2021

06. 08. 2021

17. 09. 2021

22. 10. 2021

26. 11. 2021

17. 12. 2021

Média

Prostřeno

Konečně ven

Sportovní

Let`s dance

Prázdninový

Turnaj v kalču

Večer ve Vegas

Cestování

Pevnost Boyard 

Vánoční nealkopátek

Celkové náklady tohoto projektu: 145 000 Kč
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VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA DOBROVOLNÍKŮ
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30. 1. 2021 – Poděkování dobrovolníkům při oslavě svátku Dona Boska 

11. 6. 2021 – Bagr burger – zakončení školního roku a poděkování animátorům (25 účastníků)

27.–29. 8. 2021 – Hodnocení/plánování dobrovolníků ve Fryštáku (50 účastníků)

10. 9. 2021 – Školení animátorů v klubu (13 účastníků)

19. 9. 2021 – Školení dobrovolníků barmanů (13 účastníků)

24.–25. 9. 2021 – Hodnocení/plánování táborových dobrovolníků ve Vrahovicích (14 účastníků)

5.–7. 11. 2021 – Účast na Celostátním setkání salesiánských animátorů v Sebranicích (12 účastníků)

Vedoucí: Pavla Oklešťková 

Jsme zapojeni do akreditovaného dobrovolnického programu Ministerstva vnitra ČR, jako vysílající a přijímající dobrovolnická

organizace. V roce 2021 jsme evidovali 40 akreditovaných dobrovolníků, kteří slouží jako animátoři v klubu NZDM, na táborech, 

v kroužcích, 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 a základů první pomoci.

Jednorázové akce pro dobrovolníky

Kurz pro začínající animátory NERI
Vedoucí: Pavel Staňo

V roce 2021 jsme otevřeli nový kurz pro začínající salesiánské animátory. Kurz probíhá tři víkendy ve školním roce 2021/2022 

a je určen pro mladé od 14 let. Cílem je motivovat a proškolit nové animátory pro SKM Zlín. První víkend se uskutečnil 15.–17. 10.

2021 pro 20 účastníků. V týmu působí 8 členů.

Celkové náklady tohoto projektu: 310 000 Kč
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TÁBORY
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Tábor pro rodiny s dětmi I: 4.–11. 7. 2021, vedoucí Irena Malotová, 19 účastníků

Středoškolák: 11.–18. 7. 2021, vedoucí Marta Jonášková, 20 účastníků

Tábor pro holky: 18.–28. 7. 2021, vedoucí Petra Pelánková, 15 účastnic

Tábor pro ministranty: 18.–24. 7. 2021, vedoucí Petr Vaculík, 25 účastníků

Tábor pro rodiny s dětmi II: 28. 7.–1. 8. 2021, vedoucí Pavel Hoke, 41 účastníků

Středověký tábor pro kluky – Rytíři Dona Boska: 1.–11. 8. 2021, vedoucí Pavel Staňo, 18 účastníků

Příměstský výtvarný tábor: 9.–13. 8. 2021, vedoucí Zuzana Tichá, 4 účastnice

Vedoucí: Marek Mechl 

Pobytové tábory se pořádaly na louce v blízkosti vesnice Zlámanec (Zlínský kraj) v dobových středověkých stanech.

V roce 2021 jsme uskutečnili následující pobytové letní tábory

V roce 2021 jsme uskutečnili příměstský tábor v prostorách SKM Zlín

Celkové náklady tohoto projektu: 340 000 Kč
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21. 9. 2021 jsme stihli uspořádat podzimní bazárek dětského oblečení (Jana Duchtíková)

21. 10. 2021 proběhla beseda s Mgr. Evou Soldánovou na téma ADHD u dětí a teenagerů.

Tatínek, maminka a já – tvoření a hraní – úterý 15:15 až 16:15 (vedoucí Zuzana Tichá)

Spolu – cvičení – středa 9:30 až 10:30 (vedoucí Marie Vaňková)

Keramika pro rodiče s dětmi – čtvrtek 16:30 až 18:00 (vedoucí Alena Němečková)

Vedoucí: Zuzana Tichá

Rok 2021 se bohužel opět nesl ve stínu covidové pandemie a kvůli tomu provoz i návazné aktivity byly značně omezeny.

Klub maminek se střídavě otvíral a zavíral dle nařízení vlády, v jedné době mohli do klubu jen očkovaní, provádělo se testování 

a dbali jsme na zvýšených hygienických požadavcích. Návštěvnost byla nižší oproti loňskému roku, ale i přesto si k nám

maminky cestu našly.

Klub byl v roce 2021 otevřen 36×, celkem naše programy navštívilo 177 rodičů – návštěvy se opakovaly, celkem 902 dětí. 

S rouškami na tváři se hůře komunikovalo. Přes letní prázdniny byl Klub 14 dní uzavřen. V září jsme opět otevřeli.

Akce během roku

V omezené míře proběhly navazující aktivity

 

KLUB PRO DOSPĚLÉ
Klub pro dospělé byl otevřen také v omezené míře, plánované besedy s Karlem Opravilem se neuskutečnily.

KLUB PRO RODIČE S DĚTMI DO 6 LET
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Celkové náklady tohoto projektu: 490 000 Kč
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DOBROVOLNÍCI BARMANI
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Vedoucí: Ivana Šalandová 

Rok 2021 byl ve znamení pokračování pandemických omezení kvůli pandemii Covid 19. Tato omezení, která nás provázela

prakticky v průběhu celého roku, způsobila, že mnohé z aktivit, jako Salesiánský ples, společenské večery, které barmani zajišťují 

a jsou jejich nedílnou součástí, se nemohly uskutečnit. I přes tuto zvláštní a nestandardní situaci, zůstala celá skupina barmanů

aktivní. Jakmile to doba umožnila, například tím, že do společných prostor mohly vstoupit očkované osoby, vrátili se do služby. 

Barmani tak nadále patří mezi důležitou součást SKM Zlín. V baru v roce 2021 pracovali čtyři skupiny po pěti barmanech. 

I nadále zajišťují Nedělní kavárnu, Klub pro dospělé a další akce, při nichž je důležitá vlídnost a pohostinnost.

Věříme, že tato nemoc postupně zmizí a s ní i natrvalo tvrdé restrikce. Věříme, že v roce 2022 se činnost baru se vrátí k normálu,

resp. že budeme hledat další nápady a výzvy, kterými bychom společně s celým SKM Zlín sloužili našemu městu a naší

společnosti.

Celkové náklady tohoto projektu: 1 105 383,29 Kč
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KROUŽKY
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Modelářský (stavba plastových modelů) – vedoucí Lubomír Laža

Rukodělný – vedoucí Zuzana Tichá

Fotbal starší – vedoucí Stanislav Mechl

Fotbal mladší – vedoucí Miroslav Škarka

Základy hry na kytaru – vedoucí Antonín Pražan

Ministranti – vedoucí Jan Rozsypálek/Petr Vaculík

Náboženství 1. a 2. stupeň ZŠ – vyučující Dan Žůrek

Vedoucí: Zuzana Tichá 

V roce 2021 jsme nabízeli dětem od 11 let následující zájmové kroužky

Výukové kroužky

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

Celkové náklady tohoto projektu: 200 000 Kč



Kurz Drobničky – SVČ Lužánky Brno – květen 2021 – 18 pracovníků/dobrovolníků

Sdílení zkušeností v Salesiánském středisku volného času Don Bosco – květen 2021 – 2 pracovníci

Projektový den v klubovně – Závody naživo – červen 2021 – celkem 10 účastníků

Projektový den mimo klubovnu – Rok života mezi dětmi ulice – červenec 2021 – celkem 10 účastníků

Projektový den mimo klubovnu – Život mladých v Bulharsku – červenec 2021 – celkem 10 účastníků

V roce 2021 proběhly v SKM Zlín 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 mnoha projektových dnů v klubovně i mimo ni.

PROJEKT MAS HORNOLIDEČSKA
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Celkové náklady tohoto projektu: 50 834 Kč



– 20 –

ZAMĚSTNANCI
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ZAMĚSTNANCI
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ROZVAHA K 31. 12. 2021 (v tisících Kč)

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek

Oprávky k dlouhodobému majetku

Zásoby

Pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

AKTIVA CELKEM

Jmění

Výsledek hospodaření

Krátkodobé závazky

Jiná pasiva

PASIVA CELKEM 

 

Stav k prvnímu dni

35

1 677

0

− 1 566

38

8

568

760

298

418

4

40

760

Stav k poslednímu dni

35

1 677

0

− 1 609

40

5

494

642

257

363

22

0

642



HOSPODAŘENÍ 2021
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DARY FO+PO

DARY FARNOST

SMZ

MPSV

MAS HORNOLIDEČSKO

ZK

MŠMT – ÚSTŘEDÍ SKM

PŘÍSPĚVKY OSTATNÍCH

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

TRŽBY ZA PRODANÉ ZBOŽÍ

OSTATNÍ VÝNOSY

POSKYT. SLUŽBY

KLADNÉ ÚROKY

CELKEM

MATERIÁL

NAKOUPENÉ ZBOŽÍ

OSOBNÍ NÁKLADY

ENERGIE

OPRAVY

CESTOVNÉ

NÁJEM

SLUŽBY

OSTATNÍ NÁKLADY

ODPISY MAJETKU

CELKEM

637 374,90

435 359,00

548 600,00

1 164 906,00

131 576,00

371 720,00

320 600,00

140 205,00

14 800,00

141 054,00

32 527,53

285 700,00

171,58

4 224 594,01

718 134, 84

108 973,00

2 495 746,00

239 205,00

46 913,00

34 716,00

302 740,00

253 886,71

36 852,74

42 050,00

 

 

 

4 279 217,29

VÝNOSY V KČ NÁKLADY V KČ

ZTRÁTA:  − 54 623,28 Kč



DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU V ROCE 2021
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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!

Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Zlín


