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Úvodník

Cíle a poslání střediska

Milí přátelé,
všechny vás srdečně zdravím uprostřed teplého léta. Děkujeme, že jste
byli s námi zvláště letos, kdy jsme prožívali naše jubilea – slavili jsme 200 let od
narození zakladatele salesiánů Dona
Boska, a my, zde v Líšni, jsme si ubrali
ještě jednu nulu, a tak slavíme 20 let od
založení Saleska. Naše Salesko je tedy
už dospělé! Měli jsme radost, že jsme v
průběhu celého roku mohli toto výročí oslavit společně postupně s našimi
dětmi a mladými, s veřejností a farností a pak také toto jubileum oslavit
s naším pracovním týmem. Máme radost, že se podařil nový zimní projekt
„Kluziště“. Provozovali jsme jej dva měsíce a během této doby nás navštívilo
téměř 9000 bruslařů! Jsme také rádi,
že jste se zájmem navštívili výstavu
v naší minigalerii věnovanou historii 20
let Saleska. Jsme rádi, že slavíte s námi!
Co nám také udělalo radost, je váš rostoucí zájem o naše programy a akce.
Symbolicky jsme to viděli v posledních
dnech před prázdninami, kdy jsme
otevřeli 1. kolo přihlašování do našich
zájmových kroužků a programů Klubu
rodičů a dětí. Váš veliký zájem způsobil, že jsme tyto programy v necelých
dvou dnech naplnili téměř z 80 %! Rádi
ale pro vás na podzim přidáme a připravíme nové programy tak, abychom
vás co nejvíce uspokojili. Minulé léto
jsme také začali s novým projektem
prázdnin a odezva byla veliká. Proto
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jsme letos připravili ještě více táborů
a pobytových akcí a výsledkem je, že
máme největší počet účastníků prázdninových akcí v naší historii. Těší nás
také, že můžeme rozšířit skupinu našich sportovních družstev, které nás
reprezentují v různých soutěžích. Nově
se k nim od září připojí i naši volejbalisté.
Ať nás v dalších dnech i během celého
nového školního roku provází moudrý
citát od Dona Boska: „Raduj se, buď
dobrý a nech vrabce cvrlikat…“ Těšíme
se na jakékoliv setkání s vámi na Salesku.
Děkuji každému z vás za jakoukoliv
podporu a přeji krásné dny.
Mgr. Josef Mendel, salesián
ředitel

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.
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 samostat-

nosti a tvořivosti.
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.
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Klub rodičů a dětí

Klub rodičů a dětí
Klub rodičů a dětí v Salesku napomáhá všestrannému rozvoji dítěte, jeho
socializaci před vstupem do dětského
kolektivu a hlavně poskytuje prostor
pro společné zážitky maminkám a dětem. Nabízí široké spektrum aktivit pro
rodiče a děti od jednoho roku do šesti
let, 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 2014–2015 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, Zpívánky – hudebně pohybovou aktivitu
pro rodiče s dětmi nebo cvičení rodičů
s dětmi. Odpoledne se pak brány Saleska otevřely dětem, z nichž mnohé již
navštěvují mateřské školy, a ty si k nám
do některého z našich Předškoláčků
přišly něco namalovat, zasportovat, zazpívat či zatančit.
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V Salesku máme nově keramickou pec,
pro rodiče s dětmi proběhla Jarní keramika pro rodiče a děti, které se zúčastnilo 12 dětí s rodiči. Pro maminky
byla otevřená Večerní keramika pro
dospělé, kurzu se zúčastnilo 5 maminek. V druhém pololetí jsme tvoření
s keramickou hlínou zařadili do jednotlivých aktivit Klubu rodičů a dětí.
Maminky měly možnost přihlásit se na
Čtvrtkování aneb čtvrteční tvoření pro
maminky s pohráním pro děti. V rámci
této aktivity maminkám pod rukama
vznikaly twin-korále, šperky z pryskyřice, látkové korále, leptané skleničky,
jarní věnce, vyráběly výrobky z ovčí
vlny apod. V průběhu školního roku
proběhlo 6 tvořivých dílen a navštívilo
je 61 maminek se svými dětmi.
V průběhu roku jsme připravili několik
mimořádných akcí – podzimní Uspávání broučků, setkání se sv. Mikulášem,
spolu s RC Pastelka akci Vynášení Moreny, jarní akci Hrajeme si na závodníky, Víkend pro maminky a děti a Přespání pro nejmenší v Salesku.
Celkově jsme v uplynulém školním
roce nabídli rodičům a jejich dětem 16
pravidelných aktivit, které navštěvovalo 284 účastníků.

Family Point
Jedná se o místo, kde je možné přebalit a nakrmit děti, kde je dětský koutek
a rodiče zde najdou nejrůznější informace pro rodinu.
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Preventivní programy

Oratoř
otevřený klub pro děti od 8 do 14 let
Otevřený 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
2014/2015 bylo registrováno 58 účastníků. Průměrná návštěvnost přesáhla
13 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 bez větších
problémů.

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 znovu a znovu.
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Preventivní programy

Klub VeSPOD
volnočasový klub pro mládež od

14 let

Klub VeSPOD je otevřený volnočasový klub pro mládež, který tvoří vedle
Oratoře druhý pilíř systému prevence
kriminality dětí a mládeže v Salesku.
Vychází z ideálu výchovy Dona Boska,
jímž je „poctivý občan a dobrý křesťan“. V klubu VeSPOD se snažíme 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
13 do 26 let.
Účastnickou skupinou jsou převážně
žáci devátých tříd líšeňských základních škol a mládež z učilišť a středních
škol. Klub je zároveň nabídkou prostoru, kde se mohou potkávat účastníci
dalších programů Saleska, například
mládež z kroužků. Tvorbu a průběh
programu zajišťuje tým pedagogů
a dobrovolníků.
Ve školním roce 2014/2015 jsme se zaměřili na tyto body:
Ve školním roce 2014/2015 jsme 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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•

usilovat o vzájemné přátelské
vztahy, trávit spolu čas i mimo klub
VeSPOD;

•

učit se respektovat názory ostatních a vyjadřovat vlastní názory;

•

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, tělocvična,
venkovní hřiště), tvořivé činnosti (výtvarné Tvořilky, Italské vaření), hudební programy (hra na nástroje) a večerní
slůvka (diskuse s účastníky klubu na
různá témata), ale i prostřednictvím
jednorázových akcí.
Ve školním roce 2014/2015 se nám podařilo uskutečnit dvě víkendové pobytové akce (Čučice a Nové Město na Moravě), čtyři přespání v klubu, sportovní
turnaje (v šipkách, kalču, ping-pongu,
fotbale-Battle futsal), několikrát jsme
si zahráli paintball ve speciální hale,
navštívili kino, společně slavili Vánoce,
Velikonoce a Dona Boska. Vyvrcholením roku je už potřetí týdenní prázdninový pobyt Forest VeSPOD III pro
účastníky klubu.
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Preventivní programy

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 rozvíjí 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.

s. 10

V letošním roce se podařilo:
•

více spolupracovat se školami při
zadání kurzů (školní psycholog,
metodik prevence)

•

tvořit závěrečný výstup pro každou
třídu – zpětná vazba od lektorů

•

sestavit programy tak, aby byly
využitelné v kompletním rozsahu
5. - 9. třída

•

realizace kurzů se zapojením tématu médií

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.
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Tábory

Tábory
Do letošního roku jsme vstupovali
se sloganem Tábory s tradicí a příběhem. Chtěli jsme tak poukázat na fakt,
že naše tábory vychází z dlouhodobé
„tradice“ salesiánských chaloupek, které začaly po roce 1968. Od této doby
zažily velkou proměnu a žijí svůj vlastní
„příběh“ a každý náš jeden tábor píše
jeho další kapitolu.
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Stejně jako v roce loňském i letos jsme
nabídku táborů koncipovali dle trendů
a zájmu rodičů. Z velké části se tedy
jednalo o příměstské sportovní tábory. Dále jsme rozšířili počet táborů pro
předškolní děti (letos 5). Celkem se
uskutečnilo 18 příměstských táborů
a 7 pobytových táborů. Počet účastníků dosáhl čísla 348.

s. 13

Zájmová činnost

Kroužky
Ve školním roce 2014/2015 probíhalo
42 zájmových kroužků. Největší zastoupení měly kroužky sportovní (29),
dále hudební (8), tvořivé (3) a dva specifické (šachy, „Dramaťák“). Kroužky
navštěvovalo celkem 335 účastníků.
Nyní několik slov ke každé kategorii.

Sportovní kroužky
Basketbal, stolní tenis a florbal reprezentují Salesko v pravidelných soutěžích. Basketbalisti se umístili na třetím
místě v nejvyšší městské soutěži MP
1. Florbalisti hrají amatérskou florbalovou ligu a skončili na osmém místě
v A lize. Tým A stolních tenistů vyhrál
městskou soutěž třetí třídy a postoupil
do druhé třídy. Tým B obsadil čtvrté
místo v městské soutěži čtvrté třídy
skupiny B. Starší žáci skončili na čtvrtém místě v městském přeboru.

Hudební kroužky
Ve školním roce 2014/2015 bylo možné hrát na kytaru, zobcovou flétnu, klavír a bicí. V prostorách Saleska rovněž
zkoušely tři kapely, složené převážně z
našich dřívějších účastníků.

Tvořivé kroužky
V uplynulém roce mohly děti navštěvovat Tvořilky, Leteckého modeláře
a Výtvarku.
Kdo si nevybral z výše jmenované nabídky, měl možnost projevit svoje umělecké sklony a nadání v dramaticky zaměřeném kroužku Dramaťák. Během
tohoto roku děti pod vedením lektorky
Kristýny Jaškové úspěšně nastudovaly
a uvedly divadelní hru Malý princ. Pro
zvídavé děti byl v tomto školním roce
opět otevřen kroužek šachů.

V uplynulém roce se těšil velkému zájmu horokroužek, proto jsme rozšířili
jeho nabídku na čtyři skupiny. Otevřeli
jsme také nové kroužky fotbalu.
Během tohoto roku probíhaly v Salesku i jiné sporty: aerobik, in-line bruslení, lukostřelba, volejbal, balet, míčové
hry a badminton. Zájemci o moderní
tanec mohli navštěvovat Tančírnu.
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Programy pro veřejnost
Tato sekce reprezentuje programy,
které jsou zpravidla přístupné bez
registrace zdarma nebo po zaplacení
jednorázového vstupného.

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
8 účastníků), Horostěna (v průměru
5 účastníků), Ping-pong pro veřejnost
(průměrně 6 účastníků).

SaVIO
V uplynulém školním roce proběhlo
celkem 16 přednášek s průměrnou
návštěvností 46,5 návštěvníků (v minulých letech 70; 42,5; 60; 40; 37). Účastí
nás obohatila celá řada významných
a známých hostů, zmínit můžeme například publicitu Matyáše Zrna, biofyzičku Helenu Illnerovou, jadernou fyzičku Danu Drábovou či arabistu Petra
Pelikána. Program má silné zázemí i na
sociálních sítích. Na serveru Youtube
pravidelně publikujeme video záznamy ze všech přednášek – za minulý rok
jsme evidovali 23 200 zhlédnutí.
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Kurzy
Kurzy nabízejí zájemcům hlubší a systematičtější vzdělávání. V uplynulém
roce jsme se opět primárně zaměřili
na oblast spirituality (pod patronací
Prof. Vladimíra Smékala a Mgr. Kláry
Maliňákové, SDJ.) Setkávání bylo spíše nepravidelné, četnost však byla
vyšší než v minulém roce. Do oblasti
„duchovního vzdělávání“ lze zařadit
pravidelné křesťanské meditace pod
vedením JUDr. Soni Matochové, jež se
konaly zpravidla 1× za měsíc. Z nabídky vzdělávacích kurzů je jistě důležité
neopomenout tradiční cyklus setkávání s ThMgr. Milanem Klapetkem nad
tématy sociálně-historicko-křesťanskými. Kromě těchto sfér jsme se zaměřili i na téma zdraví a výživy – čas nám
ochotně věnoval odborník na výživu
doc. RNDr. Ing. Pavel Stratil, Ph.D. Spolupráce po ukončení čtyřdílného kurzu
pokračovala formou individuálního
poradenství v prostorách Saleska.

Knihovna
Půjčovní doba knihovny SaSM se od
minulého roku nezměnila, přístupná
byla ve všední dny i v neděli po mši sv.

Minigalerie Salesko
I v uplynulém roce nabídlo Salesko
prostory pro prezentaci umělců. Celkem se uskutečnily 3 výstavy (Helena
Peterlíková: Cestování s paletou, Ve-

ronika Maliňáková: Líšeňská zákoutí v
okamžiku, Zpátky do minulosti: Výstava k 20leté historii Saleska).
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Kluziště

Kluziště
Bruslení v Salesku má dlouholetou
tradici sahající až do devadesátých
let. Vždy jsme ovšem byli odkázáni na
mrazy padající hluboko pod nulu, což
výrazně omezilo životnost kluziště na
dva, tři týdny a v zimní sezóně 2013/14
se nebruslilo kvůli nadprůměrně teplému počasí vůbec. V rámci oslav 20
let Saleska bylo realizováno kluziště
s vlastním chladicím systémem.
Doba bruslení se díky tomu protáhla na bezmála dva měsíce od 6. 1. do
1. 3. 2015. Mnohé malé děti stály poprvé na bruslích právě u nás, někteří
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dospěláci se k tomuto zimnímu sportu
vrátili po dlouhých desetiletích. Celkem kluziště navštívilo 8811 bruslařů.
Salesko se tak stalo na dva měsíce
srdcem a centrem celé Líšně. V dopoledních hodinách k nám chodily školy
a večer veřejné bruslení vystřídaly pronájmy. Kluziště nabízelo kvalitní služby za dostupnou cenu. Otevřeli jsme
občerstvení, pouštěli hudbu, půjčovali
brusle, byli jsme dostupní na facebooku i na webu a kluziště bylo možné
sledovat online přes webkameru.
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Křesťanské programy

•

Meditace nad Biblí

pravidelné setkávání nad úryvky Písma

•

Vezmi a čti

•

Kurzy Alfa

•

Kurzy Beta

•

Katechumenát

•

Manželské večery

•

Mše pro mládež

•

Společenství mládeže

•

Výuka náboženství

•

Besedy na školách

biblický program

ekumenické kurzy, které probíhají na celém světě, mají zájemce seznámit se
základy křesťanské víry
hlubší seznámení se s obsahem křesťanství, navazují na kurzy Alfa

příprava na křest

hlubší seznámení se s obsahem křesťanství, navazují na kurzy Alfa
pravidelně každý pátek

setkání studentů 1× za týden
6.–8. třída

přednášky na různá křesťanská témata (Bible, advent, Vánoce, Velikonoce,
sv. Cyril a Metoděj)
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Personální zajištění provozu

Dobrovolnictví
Chod Saleska zajišťuje tým zaměstnanců, salesiánů, externích spolupracovníků a 44 dobrovolníků. Právě díky jejich
službě, kterou vykonávají napříč všemi programy, může Salesko fungovat
v takovém rozsahu své 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 2014/2015 podepsalo smlouvu 44
dobrovolníků, kteří za rok odpracovali
v pravidelné činnosti asi 2 500 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.

Finanční zajištění provozu

Poděkování
níků, na kurz Svařák jezdili pravidelně
3 dobrovolníci.
Dobrovolnictví zůstává ve všech programech důležitou součástí činnosti
našeho střediska.

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
2014 přispělo 9 fyzických osob a 7
firem.
Antonín Dosoudil, Marie Hamplová,
Daniel Jasovský, Vladimír Kouba, Václav Klíma, Petr Kopřiva, Josef Mendel,
Jan Nečas, Pavel Pleva
Kaiser servis,spol. s r.o.
KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.
KARTON P + P, spol. s r.o.
Ekostavby Brno, a.s.
FINEZ Investment Management, s.r.o.
RAPOS, spol. s r.o.
Tiskárna Didot, spol. s r.o.

Zvláštní poděkování patří Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy, Městské části Brno-Líšeň, Magistrátu města
Brna a Jihomoravskému kraji za jejich
dotace na provoz Salesiánského střediska mládeže a také na provoz kluziště s chladicím systémem.

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.

Formace
Protože jsou dobrovolníci rovněž naší
cílovou skupinou, snažíme se je doprovázet v jejich službě nejen po stránce
pedagogické a metodické, ale snažíme
se podporovat rovněž jejich osobnostní rozvoj. Pravidelného vzdělávání se
zúčastňovalo průměrně 11 dobrovol-
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Děkujeme také za finanční příspěvek
od Nadace ČEZ na vzdělávání pracovníků Saleska.
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Organizační struktura Saleska
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Přehled nákladů a výnosů Saleska
za rok 2014
Náklady
Spotřeba
Energie
Náklady na služby
Osobní náklady
Jiné a ostatní náklady
Odpisy

968 439,69 Kč
432 225,00 Kč
1 531 683,24 Kč
4 530 638,00 Kč
15 795,58 Kč
53 576,00 Kč

Náklady celkem

7 532 357,51 Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb - pronájmy
Účastnické poplatky
Dary
Provozní dotace
Příspěvky od nadací a org.
Služby pro město Brno - prevence kriminality
Jiné a ostatní výnosy

350 367,00 Kč
1 004 175,00 Kč
170 379,00 Kč
5 810 188,00 Kč
59 048,00 Kč
60 000,00 Kč
24 557,00 Kč

Výnosy celkem

7 478 714,00 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2014 (ztráta)		

- 53 643,51 Kč

Provozní dotace
MŠMT ČR		
Městská část Brno-Líšeň - provoz		
Městská část Brno-Líšeň - projekt Veřejné kluziště
Statutární město Brno		
Úřad práce ČR		

4 975 000,00 Kč
300 000,00 Kč
400 000,00 Kč
118 000,00 Kč
17 188,00 Kč

Provozní dotace celkem		

5 810 188,00 Kč

s. 26

s. 27

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

