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Úvodník

M

ilí přátelé, letošní školní rok byl opět velmi bohatý
na události. A uběhl nám tak rychle. To jsme si uvědomili, když jsme se na konci června loučili na Zahradní slavnosti s účastníky našich programů a jejich rodinami a pak také na Poslední leči s našimi dobrovolníky.

společně s celým salesiánským světem 200 let od narození našeho zakladatele Dona Boska a my zde v Líšni navíc
budeme slavit 20 let existence Salesiánského střediska
mládeže – Saleska, které bylo založeno v r. 1995. Těšíme
se, že to společně s námi oslavíte!

Letos zkoušíme nový prázdninový model – některé programy – oratoř a klub – poběží i v létě a o prázdninách
probíhá v Salesku mnoho příměstských táborů.

Ať nás povzbudí do nového školního roku slova Ježíše
Krista – zakladatele křesťanství:
„Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden
z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás
však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se
tedy. Máte větší cenu než všichni vrabci.“ (Mt 10,29–31)
Děkuji každému z vás za podporu a pomoc a přeji vše
dobré.

Můžeme se pochlubit i sportovními úspěchy – na sportovním poli jsme letos byli velmi úspěšní – naši stolní tenisté
skončili na 2. místě a postupují do městské soutěže 3. třídy, naši basketbalisté vybojovali v městské soutěži krásné
4. místo. Na mezinárodní úrovni nám udělal radost ve stolním tenise Ondřej Svoboda, který na Salesiánských hrách
v Bratislavě vybojoval 2. místo v kategorii mladších žáků
a 1. místo ve čtyřhře. Blahopřejeme!

Mgr. Josef Mendel, salesián
ředitel

Následující rok je pro nás velmi významný – budeme slavit
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Cíle a poslání střediska

Posláním Střediska je doprovázet především děti
a mládež z Brna-Líšně a okolí na jejich cestě k dospělosti a přispívat k jejich fyzickému, duševnímu
i duchovnímu rozvoji.
Salesiánské středisko mládeže (Salesko) funguje v Brně-Líšni od roku 1995. Naším posláním vyplývajícím ze
statutu je přispívat k všestrannému rozvoji osobnosti dětí
a mládeže vytvářením přátelského prostředí pro aktivní
a smysluplné trávení jejich volného času.
SaSM staví na křesťanských hodnotách a salesiánské tradici po vzoru zakladatele salesiánů, jímž byl italský kněz
Giovanni Bosco (1815–1888). Nabízí činnosti a programy, které podporují zdravý způsob života a navazování
kamarádských vztahů. SaSM se přednostně zaměřuje na
výchovu a vzdělávání sociálně znevýhodněných mladých
lidí z Brna-Líšně a okolí.

Každý člověk je jedinečný, a proto se také snažíme ke
každému dítěti přistupovat individuálně. Při činnosti dbáme zejména na osobní vztahy, pomáháme dětem hledat si
nové kamarády. K tomu nám slouží jak pravidelná činnost
ve středisku, tak jednorázové akce mimo středisko (turnaje, tábory, výlety, …).
Držíme se hesla „Mladí pro mladé“. Mnoho aktivit v našem
středisku je zajišťováno mladými dobrovolníky, kteří častokrát pocházejí z řad dřívějších pravidelných návštěvníků. Vedlejší, avšak neméně důležitou činností střediska je
práce s dobrovolníky.
Od 1. 6. 2007 je Salesiánské středisko mládeže – DDM
Brno-Líšeň školskou právnickou osobou a je zařazeno do
rejstříku školských zařízení. Zřizovatelem je Salesiánská
provincie Praha. Členy rady š.p.o. jsou k 1. 6. 2014 Mgr.
Marek Sklenář, Mgr. Evžen Rakovský a Ing. Tomáš Petrůj.

Pracujeme s dětmi od nejútlejšího věku až po dospělé jedince. Při zábavných činnostech je učíme vzájemné toleranci a ohleduplnosti. Snažíme se, aby mladí lidé prožívali
svůj volný čas aktivně. Podněcujeme je k samostatnosti
a tvořivosti.
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Preventivní programy
Oratoř

– otevřený klub pro děti od 8 do 14 let

O tevřený klub Oratoř má v Salesku nezastupitelné místo.
Navazuje na pedagogiku Dona Boska a jeho snahu věnovat se dětem ze sociálně slabších vrstev společnosti.
Oratoř spadá do preventivní sekce a jejím úkolem je omezit působení negativních vlivů na děti a mládež v Líšni.
Výchovné působení se zaměřuje především na primární
a částečně sekundární prevenci. V preventivních programech vycházíme z ideálu výchovy dona Boska, kterým je
POCTIVÝ OBČAN A DOBRÝ KŘESŤAN. Cílovou skupinu
účastníků tvoří děti ve věku od 8 do 14 let z Líšně a blízkého okolí. Ve školním roce 2013/2014 bylo registrováno
více jak 50 účastníků. Průměrná návštěvnost přesáhla 15
účastníků denně.
Program Oratoře má svoji strukturu. Nejedná se o klub
typu „herny“, kdy si účastník může dělat, co ho zrovna napadne. Je otevřen dětem a mládeži, kteří nechtějí být časově vázáni na příchod a odchod nebo omezováni jedním
typem činnosti jako v kroužcích. V jeho rámci je poskytnuta účastníkům široká nabídka činností, které mohou, ale
nemusí využít. Funguje také „jen“ jako bezpečný prostor
pro setkání s jinými účastníky nebo pracovníky.
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• Letošní školní rok proběhla velká obměna pedagogického i animátorského týmu. Podařilo se udržet nastavenou úroveň a postupně začlenit nové pracovníky a
dobrovolníky do chodu Oratoře.
• Zaměřili jsme se na rozvoj komunikace u účastníků
navštěvujících oratoř pravidelně.
• S konkrétními účastníky, kteří trvale porušovali pravidla,
jsme vytvořili motivační systém. Díky společnému úsilí
se pak tito účastníci začlenili do skupiny.
Pokud procházíte Saleskem v době konání Oratoře, ne
vždycky na Vás dýchne klid a pohoda. Naopak – často
si musíte zacpat uši, uskočit dětem, které prosviští těsně
kolem Vás, nebo dokonce vyhnout se náhodně letícímu
předmětu. Zdánlivá volnost a bezvládí má ale jasná pravidla, která je třeba dodržovat. Přes to všechno a možná
také právě proto se zde vytváří prostředí, kde se děti cítí v
bezpečí a rádi přicházejí do Oratoře znova a znova.
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Preventivní programy

• usilovat o vzájemné přátelské vztahy
• učit se respektovat názory ostatních a vyjadřovat vlastní
názory

VeSPOD

– volnočasový klub pro mládež od 14 let

Klub VeSPOD je volnočasový klub pro mládež, který v
Salesku tvoří vedle Oratoře druhý pilíř systému prevence
kriminality dětí a mládeže. Vychází z ideálu výchovy dona
Boska, jímž je „poctivý občan a dobrý křesťan“. Snažíme
se doprovázet mladé lidi na jejich cestě k dospělosti a usilujeme o jejich začlenění do společnosti. Respektujeme
právo každého člověka na svobodnou volbu duchovního
rozměru jeho života.
Cílovou skupinou je mládež ve věku od 14 do 26 let.
Účastnickou skupinou jsou převážně žáci devátých tříd líšeňských základních škol a mládež z učilišť a středních
škol. Klub je zároveň nabídkou místa (prostoru), kde se
mohou potkávat účastníci dalších programů Saleska, například přichází sem mladí z kroužků.

• vnášet do prostředí klubu duchovní křesťanské hodnoty
Naplňovat tyto cíle jsme se snažili v běžném provozu klubu, kde jsou účastníkům nabízeny rozmanité sportovní
programy (posilovna, horostěna, tělocvična), tvořivé činnosti (tvořilky, vaření), hudební programy (hra na nástroje) a večerní slůvka (diskuse na různá témata zajímající
účastníky klubu), ale i prostřednictvím jednorázových akcí,
jako byly páteční párty konané jednou za měsíc, sportovní
turnaje v ping-pongu či futsale, výlety do přírody, přespávačky, také slavení svátku Všech svatých, Vánoc a Velikonoc a v neposlední řadě prázdninový pobytový tábor
Forest VeSPOD II.

Tvorbu a průběh programu zajišťuje tým pedagogů a dobrovolníků. Ve školním roce 2013/2014 se zaměřili na tyto
body:
• budovat prostředí, kde se mladí lidé cítí být přijímáni
takoví, jací jsou, a prožívají, že jsou doma
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Preventivní programy

na systematickém vzdělávání všech jeho členů
• vytvořit novou nabídku kurzů

AKTIF

– program pro školy

Aktif je zážitkový program pro žáky a učitele základních
škol v Brně-Líšni a blízkém okolí. Již řadu let neodmyslitelně patří do preventivní sekce Saleska. Název v sobě skrývá definici: aktivace třídního kolektivu interaktivní formou.
Kurzy rozvíjejí konkrétní kompetence, které jsou předem
zadány při komunikaci se školou. Cílem je nastartovat
dlouhodobý proces změny pokračující po návratu do školních lavic. Proto je při kurzech nezastupitelná role učitele
– ať už jako pozorovatele nebo aktivního účastníka programu. Kurzy probíhají ve dvou blocích (úterý a pátek dopoledne). První část slouží k navázání bližšího kontaktu
se skupinou, odbourání ostychu a rozpracování tématu.
Ve druhé se zaměřujeme na složitější aktivity a hlubší rozbor programu jako celku.

• Jednota v rozmanitosti – rozmanitost v jednotě (tolerance, respekt)
• O krok dál – sám to nezvládnu, společně to dokážeme (vztahy, spolupráce, týmové role)
• Jsem to, co miluji (zastavení se nad sebou samým)
• Vykročení ze školy (pilotní projekt pro deváté třídy)
• navýšit počet realizovaných kurzů proti loňskému roku
o 12 (34 kurzů) a počet účastníků o 240 (677 účastníků)
Aktif skvěle doplňuje ostatní dva programy v preventivní
sekci – Oratoř a klub Vespod. Jeho preventivní působení funguje vlastně dvakrát – z hlediska programu jako takového a podruhé ve formě PR Saleska a jeho dalších
činností – otevřené kluby, kroužky, mimořádné akce nebo
tábory.

V letošním roce se podařilo:
• více spolupracovat se školami při zadání kurzů (školní
psycholog, metodik prevence)
• vytvořit nový různorodý lektorský tým a začít pracovat
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Klub rodičů a dětí
Klub rodičů a dětí v Salesku nabízí již několik roků široké
spektrum aktivit pro rodiče a děti od jednoho roku do šesti let. Všem našim účastníkům nabízíme příjemné a přátelské prostředí, ve kterém mohou aktivně a smysluplně
trávit společné chvíle, věnovat se hrám, tvoření, zpívání,
učení se novým věcem, navazovat přátelství.
Ve školním roce 2013 – 2014 jsme pokračovali v programech, které probíhaly v minulých letech, navíc jsme rozšířili některé aktivity pro děti předškolního věku, o které je
v současnosti velký zájem. V dopoledních hodinách tak
maminky se svými dětmi mohly dvakrát týdně navštěvovat Salíček – otevřený klub pro nejmenší děti a jejich rodiče, výtvarně-tvořivou dílnu Barvínek nebo cvičení rodičů
s dětmi. Odpoledne se pak brány Saleska otevřely dětem,
z nichž mnohé již chodí do mateřské školy a které si k nám
do některého z našich Předškoláčků přišly něco namalovat, zasportovat, zazpívat či zatančit.

V průběhu roku jsme se s našimi dětmi a rodiči setkali také
na několika mimořádných akcích – podzimní Uspávání
broučků, Setkání se svatým Mikulášem, akce Hrajeme si
na závodníky nebo Na výletě s předškoláčky.
Celkově jsme v uplynulém školním roce nabídli rodičům
a jejich dětem 14 pravidelných aktivit, které navštěvovalo
247 účastníků.
Family Point
Místo přátelské rodině, které bezplatně poskytuje:
• informace, nasměrování a pomoc v oblastech
života rodin
• možnost přebalení a nakrmení dětí
• prostor pro setkávání
• dětský koutek

Jedenkrát až dvakrát za měsíc měly maminky možnost
přihlásit se na Čtvrtkování aneb čtvrteční tvoření pro maminky s pohráním pro děti. V rámci této aktivity maminkám
pod rukama vznikaly brože z filcu, smaltované šperky,
duté korále z fimo hmoty, tepané šperky, leptané skleničky, jarní věnce, dekorace z pedigu, drhané šperky apod.
V průběhu roku proběhlo 12 tvořivých dílen a navštívilo je
120 maminek se svými dětmi.
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Zájmová činnost
Do této kategorie patří
a) pravidelná zájmová činnost (kroužky)
b) jednorázové akce (především výjezdy, soutěže)
Kroužky
Ve školním roce 2013 / 2014 probíhalo 36 zájmových
kroužků. Největší zastoupení měly kroužky sportovní (22),
dále hudební (9), tvořivé (3) a dva specifické (šachy, „Dramaťák“). Kroužky navštěvovalo celkem 283 účastníků.
Sportovní kroužky
Historicky nejstarší kroužek Saleska – basketbal, významnou početní skupinu tvoří ping-pong a florbal. Všechny tři
jmenované kroužky reprezentují Salesko v pravidelných
soutěžích.
V tomto školním roce měl velké zastoupení rovněž fotbal.
Pro velký zájem byl dodatečně vypsán další kroužek pro
nejmladší věkovou kategorii.
Během tohoto roku probíhaly v Salesku i jiné sporty: aerobik, horolezectví, in-line bruslení, lukostřelba a volejbal.

Tvořivé kroužky
Tvořivé kroužky byly v tomto roce zastoupeny tradičně
„Tvořilkami“ a leteckým modelářstvím, dále pak výtvarkou
pro mladší děti.
Kdo si nevybral z výše jmenované nabídky, měl možnost
projevit svoje umělecké sklony a nadání v dramaticky zaměřeném kroužku „Dramaťák“. Během tohoto roku děti
úspěšně nastudovaly a uvedly divadelní hru Babička v
trenkách, na motivy stejnojmenné hry Vlastimila Pešky
(několik repríz). Pro hloubavé děti byl v tomto školním roce
znovu otevřen kroužek šachů.
Akce
jednalo se převážně o soutěžní výjezdy kroužků ping-pong, florbal a basketbal.
Menší akci uskutečnil horolezecký kroužek (lezení na jiné
horolezecké stěně) a in-line bruslení (výjezd po cyklostezce).

Hudební kroužky
Ve školním roce 2013/2014 bylo možné navštěvovat kroužek kytary a zobcové flétny. V prostorách Saleska rovněž
zkoušely dvě kapely, složené převážně z našich dřívějších
účastníků.
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Programy pro veřejnost
Tato sekce reprezentuje programy, které jsou zpravidla
přístupné bez registrace po zaplacení jednorázového
vstupného (s výjimkou táborů).
Aktivity pro veřejnost
Program Aktivity pro veřejnost se zaměřuje na jednorázové aktivity sportovního charakteru. V letošním roce jsme
otevřeli 4 pravidelné sportovní programy: Pilates (průměrná účast v tomto školním roce činila 12 účastníků), Zumba
(průměrná účast 13 účastníků), Horostěna (v průměru 7
účastníků), Ping-pong pro veřejnost (průměrně 6 účastníků). V minulém roce byla ze sekce aktivit pro veřejnost
vyřazena Tančírna (přesunula se do Kroužků).

rok jsme evidovali 13 500 zhlédnutí. V uplynulém školním
roce jsme zapracovali i na technickém zajištění provozu
programu (byl zakoupen profesionální diktafon pro lepší
kvalitu záznamů a celkový komfort posluchačů i přednášejících).
Kromě přednášek do programu SaVIO spadají i kurzy,
které nabízí zájemcům hlubší vzdělávání. V minulém roce
jsme se zaměřili na větší spolupráci s přednáškami, což
vyústilo v úspěšné praktické kurzy rozvoje spirituality,
modlitby či ve večery na téma Bible s Milanem Klapetkem
ponořené ve svěží společensko-filosofické omáčce.

SaVIO
V uplynulém školním roce proběhlo celkem 17 přednášek s
průměrnou účastí 70 návštěvníků (v minulých letech 42,5;
60; 40; 37). Účastí nás obohatila celá řada významných
a známých hostů, zmínit můžeme například psychology
Jeronýma Klimeše, Vladimíra Smékala či Josefa Zemana,
kněze a publicistu Jana Hanáka, významného ekonoma
Lubomíra Mlčocha, investigativního publicistu Josefa Klímu, přední českou politoložku Vladimíru Dvořákovou či
kardinála Miloslava Vlka. Program má silné zázemí i na
sociálních sítích. Na serveru youtube pravidelně publikujeme video záznamy ze všech přednášek – za minulý
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Tábory
V letošním roce prošla sekce táborů výraznými změnami, z nichž největší se uskutečnila v rovině personální
– vedoucím sekce se od září stal Jiří Křemeček. Změny se však také promítly do celkové koncepce přípravy
a skladby táborů. V letošním roce došlo ke změně názvu
z Chaloupek na Tábory a rovněž byla výrazným způso-
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Programy pro veřejnost
bem přepracována nabídka táborů. Oproti minulému roku
jsme více rozšířili nabídku příměstských táborů a zároveň
vyřadili nabídky, které se nesetkávaly s poptávkou ze strany veřejnosti. Kromě těchto změn došlo ke zrušení dvojí
ceny (zůstala pouze jediná pro zjednodušení a zpřehlednění) a naopak k zavedení slev pro velké rodiny.
Oproti minulému roku se zvýšil počet realizovaných táborů
ze 13 na 17. Celkově byly naše tábory zaplněny ze 78 %
(započtena byla i kapacita u zrušených táborů). Uskutečněné tábory byly v průměru zaplněny z 94 %). Z celkové
nabídky táborů bylo možné 9 vymezit jako pobytové a 8
příměstských. Naše táborová nabídka tentokrát zaujala
celkem 256 dětí a mladých, což je nejvíce v historii Saleska a zároveň o 40 % více účastníků než v roce minulém.

nového on-line přístupu skrze program MS Excel. V sekci
Knihovna také více došlo k provázání s programem SaVIO
– s přednáškami a kurzy (dokoupena literatura).
Minigalerie Salesko
I v uplynulém roce nabídlo Salesko prostory pro výstavy
umělců. Celkem se uskutečnilo pět výstav (Richard Bouda, Jana Olehlová, Klára Maliňáková, Jarmila Tioková,
Gabriel Prokeš).
SaVo
Již třetím rokem Salesko vydává Saleskový Vobčasník,
časopis, který kromě tištěné podoby může veřejnost nalézt na našem webu. Obsahuje informace o aktuálním
dění v našem středisku. V minulém roce vyšla dvě čísla.

Akce
Salesko každoročně pořádá několik velkých akcí zaměřených na různé cílové skupiny. Do této kategorie spadají:
Den otevřených dveří, dále Tříkrálový víkend ve znamení
Karnevalu a Ponožkového bálu, každoroční Oslava Dona
Boska, sportovně orientovaný Běh líšeňských škol či neformální rozloučení ke konci školního roku pro naše účastníky pod názvem Zahradní slavnost.
Knihovna
Půjčovní doba knihovny SaSM se od minulého roku nezměnila, přístupná byla ve všední dny i v neděli po mši
sv. V uplynulém roce probíhalo testování a vylepšování
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Křesťanské programy
Jsou již tradiční součástí programové nabídky střediska.
I v letošním roce přibyly opět nějaké nové programy:
• Meditace nad Biblí – pravidelné setkávání nad
úryvky Písma
• Semináře o výchově – pomoc rodičům při výchově
dětí
• Vezmi a čti – biblický program
• Kurzy Alfa – ekumenické kurzy, které probíhají na
celém světě, mají zájemce seznámit se základy křesťanské víry a náboženství. Účastník se v jedenácti
setkáních dozví o podstatných prvcích křesťanství
a zažije atmosféru jejich setkání
• Kurzy Beta - hlubší seznámení se s obsahem křesťanství, navazují na kurzy Alfa
• Katechumenát – příprava na křest
• Manželské večery
• Mše pro mládež – pravidelně každý pátek
• Společenství mládeže
• Výuka náboženství
• Besedy na školách – přednášky na různá křesťanská témata (Vánoce, Velikonoce)
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Personální zajištění provozu
Dobrovolnictví
Chod Saleska zajišťuje tým zaměstnanců, salesiánů, externích spolupracovníků a dobrovolníků. Na pedagogické
práci se podílejí čtyři salesiáni, šest interních pedagogů
a na osmdesát dobrovolníků. Právě díky jejich službě,
kterou vykonávají napříč všemi programy, může Salesko
fungovat v takovém rozsahu pedagogické činnosti. Dobrovolníci jsou však nenahraditelní také tím, že přinášejí nadšení pro věc, nové nápady a samotný prvek dobrovolnosti,
který je důležitým svědectvím pro dnešní dobu.
S dobrovolníky, kteří jsou zapojeni do činnosti, sjednává
Salesko smlouvu o dobrovolné službě. Během školního
roku 2013/2014 podepsalo smlouvu 47 dobrovolníků, kteří
za rok odpracovali v pravidelné činnosti asi 5000 hodin.
Mimo to odpracují mnoho hodin na jednorázových akcích
také příležitostní dobrovolníci a několik se jich podílí na
zajištění letních táborů. Nezbytná je služba také dobrovolníků „techniků“, kteří pomáhají udržovat chod střediska po
technické stránce.
Formace
Protože jsou dobrovolníci rovněž naší cílovou skupinou,
snažíme se je doprovázet v jejich službě nejen po strán-
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ce pedagogické a metodické, ale snažíme se podporovat
rovněž jejich osobnostní rozvoj. Formy tohoto doprovázení jsou různé – od individuálních rozhovorů přes formační
měsíční setkávání, kde se mohou potkat dobrovolníci ze
všech programů nad tématy ze salesiánské pedagogiky,
až po jednorázové akce různého zaměření. Tento školní
rok jsme nabízeli dobrovolníkům např. akce duchovního
charakteru: prožívání Velikonoc v Salesku, duchovní obnova nebo akce sportovního zaměření: putování po horách, výjezd na běžky.
Užší skupině mladých dobrovolníků nabízíme jednou za
dva roky dvouletý formačně-vzdělávací kurz, tzv. SVAŘáK
– Salesiánský Vzdělávací Animátorský Řádný Kurz. Jde
o společný projekt SaSM Brno-Žabovřesky a Saleska Líšeň. Kurz vnikl v roce 2005 v Salesku, ve spolupráci se
SaSM Žabovřesky probíhá od roku 2009. Do projektu se
postupně zapojilo i Středisko mládeže Újezd a Středisko
mládeže Hroznová Lhota. Do dalšího ročníku se zapojí
i salesiánská mládež ze Strážnice. Posláním kurzu je během víkendových setkání přispívat především k odbornému rozvoji dobrovolníků salesiánských středisek. Výstupem následujících ročníků bude mimo závěrečné práce
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Personální zajištění provozu

také Kurz hlavního vedoucího tábora a Pedagogické minimum pro výkon dílčí pedagogické činnosti.
Jedním z důležitých cílů péče o dobrovolníky a další spolupracovníky je to, abychom všichni společně tvořili domovskou základnu Saleska a vědomě se podíleli na rozvoji salesiánského díla. V tomto školním roce byl prvek
dobrovolnictví mírně omezen, protože zájmovou činnost,
tedy jednu oblast našich programů, namísto dobrovolníků
vedli externí spolupracovníci. Tato změna byla potřebná
z důvodu zkvalitnění pedagogické práce a legislativních
požadavků, kterým musíme jako školské zařízení dostát.
Nicméně dobrovolnictví zůstalo ve všech programech důležitou součástí činnosti našeho střediska a dobrovolníci
i dále působili také v zájmové činnosti jako asistenti tzv.
externích pedagogů. Ať už se však jednalo o dobrovolníky
nebo externí spolupracovníky, formace všech směřovala
stále ke stejnému cíli, tedy podpoře komunity lidí, kteří berou středisko „za své“.
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Finanční zajištění provozu
Poděkování

Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost s dětmi
a mládeží, zejména všem dobrovolníkům pomáhajícím
v Salesku a našim dárcům. Děkujeme za finanční i morální
podporu a spolupráci.
Finančními i věcnými dary nám v roce 2013 přispěli:
Anna Barová, Alexandra Dohnalová, Olga Dostálová, Milada Dufková, Milan Groš, Marie Hamplová, Alena Hrbková, Karel Janečka, Marie Matějová, Josef
Mendel, Milan Mihulec, Jan Nečas, Ladislav Suchomel, Josef Tobiška, FINEZ Investment Management,
MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, Pension
U Libušky, s.r.o., SASTA CZ, a.s., STERIPAK s.r.o. a ZAHRADNÍK Z. s.r.o.
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Zvláštní poděkování patří Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy, Městské části Brno-Líšeň a Magistrátu města
Brna za jejich dotace na provoz Salesiánského střediska
mládeže.

Děkujeme také Nadaci pro radost, která od počátku pomáhá financovat stavbu areálu Saleska. Třetí fáze výstavby
s názvem SALVe (Salesiánský areál pro líšeňskou veřejnost) byla spolufinancována dotací od Evropské unie. Děkujeme také F-nadaci, která podpořila projekt na pořízení
evangelizačních materiálů pro Alfa kurzy.
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Personální struktura

ŘEDITEL
Jan Traxler

Sekce
IFORMAČNÍ
Renata Lorencová

PR

WEB

Jan Kočvara

RECEPCE

Eva Nehybková

INFORMAČNÍ
SYSTÉM
Jan Traxler
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M e n d e l

Milan Mihulec

zástupce

zástupce

PROVOZ

SPIRITUÁL

Sekce
EKONOMICKÁ
Jan Traxler

EKONOMIKA

Renata Lorencová

J o s e f

Jan Traxler

ÚČETNICTVÍ
Vladimír Havlíček

POKLADNA

Eva Nehybková

PRONÁJMY

Eva Nehybková

Sekce
TECHNICKÁ
Josef Šlesinger

SPRÁVA
BUDOV A
AREÁLU

PERSONÁLNÍ
ZDROJE
Josef Mendel

DOBROVOLNÍCI

Josef Šlesinger

Petr Kopřiva

SPRÁVA
MAJETKU

PRAXE

Josef Šlesinger

Petr Kopřiva

ÚDRŽBA A
ÚKLID
Jan Švanda

BOZP A PO

Josef Šlesinger

SVAŘÁK
Milan Mihulec

PEDAGOGIKA

KŘESŤANSKÉ
PROGRAMY
Josef Mendel

ZÁKLADY
KŘESŤANSTVÍ
Josef Mendel

KURZY PRO
DOSPĚLÉ
Josef Mendel

BESEDY NA
ŠKOLÁCH
Josef Mendel

OSTATNÍ
KŘESŤANSKÉ
PROGRAMY
Josef Mendel

PROG. PRO
VEŘEJNOST
Petr Maliňák

AKTIVITY PRO
VEŘEJNOST
Petr Maliňák

SaVIO
Renata Lorencová

TÁBORY
Jiří Křemeček

ZÁJMOVÁ
ČINNOST
Jitka Holomková

KROUŽKY

Jitka Holomková

KLUB RODIČŮ
A DĚTÍ
Klára Simandelová

Programy pro
RODIČE S
DĚTMI

Marie Tomášová

Programy pro
PŘEDŠKOLNÍ
DĚTI
Klára Simandelová

Programy pro
dospělé a
jednorázové akce
Klára Simandelová

PREVENTIVNÍ
PROGRAMY
Lukáš Zajíček

ORATOŘ
Lukáš Zajíček

Klub
VeSPOD
Jiří Paleček

AKTIF
Lukáš Zajíček

AKCE
Petr Maliňák
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Přehled nákladů a výnosů Saleska
za rok

2013

Náklady
0% 1%

10%
8%

Energie
Náklady na služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy

12%

69%

Spo ba materiálu
Energie
Náklady na služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy

Náklady celkem
Výnosy
0%

Tržby z prodeje služeb - pronájmy
Tržby z prodeje zboží

5% 1%

6%

Dary
Provozní dotace
Ostatní výnosy
79%

Výnosy celkem

0%

Provozní dotace
Jihomoravský kraj

Provozní dotace celkem
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6%

2%

7%

Tržby z prodeje služeb - pronájmy
Tržby z prodeje zboží
Ú astnické poplatky
Dary
lenské p ísp vky
Provozní dotace
Ostatní výnosy

3% 0 %

MŠMT R
Jihomoravský kraj
M stská ást Brno-Líše
Magistrát m sta Brna
Ob nské sdružení Práh

-

91%
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Velká Klajdovka
zastávka autobusu č. 45, 78, 82, 98

Salesko

Kotlanova
zastávka tramvaje č. 8

Salesiánské středisko mládeže

dům dětí a mládeže Brno-Líšeň, Kotlanova 13, 628 00 Brno
www.salesko.cz
telefon.: +420 544 232 641
e-mail: info@salesko.cz
bankovní spojení.: 2700425252/2010
IČ: 65348699

