Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2010
Dům Ignáce Stuchlého Salesiánský klub mládeţe (dále jen DIS SKM) ve Fryštáku, ul. P. Ignáce
Stuchlého 26/27, je občanské sdruţení věnující se práci s mládeţí. Je samostatným právním a
ekonomickým subjektem - IČO 67026346 - občanského sdruţení „Salesiánské kluby mládeţe“
schváleného MV ČR pod registračním číslem II/s-OS/1-30 238/96-R.

DIS SKM provádí tři projekty:
Orientační dny – několikadenní programové pobyty pro třídy základních a středních škol.
DISklub – organizace volnočasových aktivit pro místní děti a mládeţ.
Víkendové a prázdninové akce – otevřená nabídka programů pro mladé lidi od 14 let.
Kromě toho nabízí své prostory dalším skupinám a organizacím, které pracují ve výchovné,
vzdělávací a sociální oblasti.
Předseda klubu:
Mgr. Jan Komárek, SDB
Ing. Jan Görig – správce počítačové sítě, propagace, kontakt s veřejností
Pedagogická sekce:
Orientační dny:
Ing. Mgr. František Bezděk, SDB – místopředseda klubu, hlavní pedagog, vedoucí
Bc. Dagmar Moravcová
Marta Hefková DIS (1. 1. – 31. 8. 2010)
Pavel Osoha (1. 1. – 31. 8. 2010)
Mgr. Libor Všetula, SDB (od 24. 7. 2010)
Ing. Lukáš Petrucha (od 1. 9. 2010)
DISklub:
Lenka Pavlová (1. 1. – 31. 8. 2010)
Ing. Jiří Sadila (1. 9. – 31. 12. 2010)
Filip Zeman – dobrovolník (do 30. 6. 2010)
Víkendové a prázdninové akce:
Mgr. Maxmilián Dřímal, SDB
Ekonomická sekce:
Ing. Radomíra Skaličková
Technická sekce:
Ing. Vladimír Kopřiva, SDB – správce, vedoucí
Jiřina Hellerová – kuchařka
Gabriela Dudáková – kuchařka
Edita Skaličková – recepční
Markéta Švajdová – recepční
Iva Lauterkrancová – recepční
Jana Ţáková – pokojská
(SDB – Salesiáni Dona Boska, členové řeholní kongregace)

1

Orientační dny
Popis a cíl programu
„Orientační dny“ jsou souhrnným názvem programů pro školy,
do kterých patří v první řadě Adaptační kurzy a „Orientační
dny“.
„Adaptační kurzy“ jsou 3-5 denní kurzy pro studenty prvních
ročníků středních i vysokých škol, které studenti absolvují na
začátku studia. Jejich cílem vzájemné poznávání studentů a
vytvoření kvalitního třídního kolektivu.
„Orientační dny“ jsou zpravidla třídenní kurzy pro studenty
všech ročníků středních škol a pro ţáky druhého stupně ZŠ. Patří mezi specifické programy
primární prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeţe.
Orientační dny ve vztahu k Rámcovému vzdělávacímu programu
„Orientační dny“ představují program pro školy, který je součástí Rámcového vzdělávacího
programu (dále jen RVP) pro základní vzdělávání, RVP pro gymnaziální vzdělávání, RVP pro
střední odborné vzdělávání i pro další typy škol.
Orientační dny pomáhají ţákům a
studentům
rozvíjet
klíčové
kompetence, zejména kompetence
komunikativní, sociální a personální a
občanské.
Orientační dny jsou odpovědí na
potřeby škol v průřezových tématech
RVP, zejména v tématech osobnostní a
sociální výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, enviromentální výchova.
Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace
Tento projekt orientačních dnů patří mezi schválené dotační programy ESF v operačním programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V tomto projektu spolupracujeme s 12 školami ze
Zlínského kraje, Brna a Ostravy.
Cílem tohoto projektu je vnímání ţivota jako nejvyšší hodnoty, reflektování ţivotního stylu a
hodnotové orientace ţáků, ocenění rozmanitosti projevů ţivota a kultury kaţdého člověka.
V roce 2010 se v rámci projektu uskutečnila stáţ lektorů a exkurze pedagogů v Aktionszentru
v Benediktbeuern. Tato návštěva nás obohatila a měli jsme moţnost proniknout do vzdělávacího
know-how ze zahraničí.
V tomto roce jiţ začaly pilotní projektové kurzy a také semináře pro pedagogy ze škol.
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Hodnocení a výsledky za r. 2010
Dlouhodobě spolupracujeme se 22 školami, z toho je 14 škol základních, 6 škol středních, 2 vysoké
školy.
Realizovali jsme 62 kurzů pro 67 třídních kolektivů s celkovým počtem 1 265 ţáků a studentů.
Kromě škol z Brna, Ostravy a Letohradu k nám z největší dálky přijíţdí DKŠ Karlín z Prahy, kde se
starají o dívky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tradičně pracujeme také pro Střední odborné
učiliště v Otrokovicích, jehoţ 2 obory absolvovali seznamovací kurz.
Největší účinnost našich programů vidíme v opakovaném setkání s třídním kolektivem během
základní školní docházky nebo studia na střední škole. Četnost těchto tříd kaţdým rokem narůstá.
Klíčovým faktorem pro realizaci kurzů je pomoc 30 externích spolupracovníků, z nichţ se někteří
vypracovali k vedení našich kurzů.
V personáliích došlo k následujícím změnám. V srpnu odešla Marta Hefková na mateřskou
dovolenou. Pracovala u nás od září r. 2004. Od ledna nastoupila Bc. Dagmar Moravcová. V srpnu
k nám přibyl nový salesián Mgr. Libor Všetula, SDB a v září nastoupil Ing. Lukáš Petrucha.

Plány do roku 2011
V roce 2011 chceme pokračovat v práci na dlouhodobé koncepci Orientačních dnů s těmito
akcenty:


rozvinout vzdělávání interních pedagogů i externích spolupracovníků pro kurzy
Orientačních dnů



uskutečnit zdravotnický kurz ZDrSEM pro vedoucí a instruktory OD



spolupracovat se Stojanovým gymnáziem na Velehradě; v plánu jsou kurzy
pro všechny třídy z jejich školy



prohlubovat partnerství se školami, které mají zájem o stálou formaci studentů po
celou dobu studia



úspěšně plnit klíčové aktivity evropského projektu „Orientační dny – rozvoj
hodnotové orientace pro trvale udrţitelný rozvoj“



stabilizovat finanční zdroje pro pokrytí nákladů Orientačních dnů
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DISklub
Je otevřený klub pro děti a mládeţ z Fryštáku a nejbliţšího okolí. Činnost probíhá v herně,
v klubovně, v baru, na hřišti s umělým povrchem a na horolezecké stěně.
Cílovou skupinou je místní mládeţ ve věku 7-18 let. Zvláštní pozornost je věnována dětem a
mládeţi ze sociálně znevýhodněného prostředí.
DISklub je otevřen pondělí aţ pátek od 12.00 hod. do 18.00 hod.







Programem DISklubu jsou jak pravidelné aktivity:
stolní hry v herně (kulečník, stolní fotbal, stolní tenis)
deskové hry
sportovní hry na hřišti (míčové hry, tenis, fotbal, vybíjená apod.)
horolezecká stěna
doučovací krouţky
ţonglovací krouţek ŢongloDISk












tak také aktivity nepravidelné, řídící se potřebami a přáními dětí:
doučování (vysvětlení učiva)
pomoc s domácími úkoly
řešení problémů
návštěvy kina, výstav, muzeí, akcí pořádaných jinými organizacemi
soutěţe, turnaje
drakiáda, výlety
promítání filmů
divadelní a rytmické hrátky
pořádání oslav
tábory, pobyty v přírodě

Dětí je registrováno 45.
Celková roční návštěvnost 2560 dětí.
DISklub byl otevřen 222 dnů v roce.
DISklub vedla do 31. 8. Lenka Pavlová, pracovnice na plný úvazek. Od 1. 9. vede DISklub Ing. Jiří
Sadila. Spolu s ním v DISklubu pracuje jeden dobrovolník na dobrovolnické sluţbě a několik
dalších, kteří pomáhají příleţitostně nebo jen v určitých časech v konkrétních aktivitách. Další
zázemí vytváří 3 pracovnice na baru (recepci).
V roce 2011 budeme v této činnosti pokračovat.
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Prázdninové a víkendové akce
Popis a cíl programu:
Organizace víkendových a prázdninových akcí je naším
příspěvkem v oblasti výchovy ve volném čase.
Hlavním cílem je aktivní vyuţití volného času; moţnost
sebevyjádření prostřednictvím činností, které zahrnují prvky
sportovní, duševní, sociální, umělecké a duchovní. To vše
ve vzájemné sociální interakci s druhými účastníky akcí.
Jako novinku nabízíme víkendové pobyty pro mladé lidi
z farností jednotlivých diecézí, kteří se připravují na
biřmování.

Personální obsazení
Celoroční plánování a zajištění víkendových a prázdninových akcí má
na starosti pedagogický pracovník Mgr. Max Dřímal, SDB – vedoucí
víkendových a prázdninových akcí.
Na tvorbě a realizaci jednotlivých programů se rovněţ podílí členové
salesiánské komunity:
Mgr. František Bezděk, SDB, Mgr. Jan Komárek, SDB, Ing. Vladimír
Kopřiva, SDB, Mgr. Libor Všetula, SDB a několik dalších externích
spolupracovníků.

V roce 2010 se uskutečnilo:
20 víkendových akcí – 643 účastníků
1 prázdninová akce – 13 účastníků

V roce 2011 plánujeme:
12 – 15 víkendových akcí (+ 5 víkendových akcí na základě potřeby farností jednotlivých diecézí)
1 – 2 prázdninové akce
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Technický úsek
Na úseku pracuje 6 zaměstnanců na 5 1/6 úvazek. Jsou to 3 recepční na 2,5 úvazek, 1 pokojská na ⅔
úvazek a 2 kuchařky s plným úvazkem. Úklid a bar jsou příleţitostně doplňovány brigádníky
(hlavně v červenci a srpnu). Údrţbu provádíme svépomocně.
Z plánovaných oprav jsme provedli:
stavební opravy a malování
budování týmovny
nová okna a obloţení herny
Za servisní sluţby jsme zaplatili

17 590 Kč
147 770 Kč
238 000 Kč
66 160 Kč
-----------------469 520 Kč

Na čem zrovna pracujeme:
-

-

klubovny pro OD (hotové odpady, voda, topení, elektrika, nové příčky, první vrstva betonu
v podláţkách), předpokládaný termín zhotovení květen 2011
malování v domě (letos polovina pokojů v prvním patře, společné sprchy a kaple)
vyměnit ve sklepě rozvody teplé vody (havarijní stav)

Plány do roku 2011
Rádi bychom postavili nový výtah, ale nemáme finanční prostředky. S novým výtahem provedeme
generální rekonstrukci sociálního zařízení – rozšíříme stávající ve všech patrech, uděláme nové
odpady (máme ještě staré) a elektriku.
Předběţně máme domluvené z fondu oprav majitele výměnu dalších oken.
Musíme dodělat několik terénních úprav kolem hřiště a hlavně generálku poţárního schodiště.

Finanční zpráva:

Výnosy

Kč

Trţby za sluţby
Kurzovné
Dary
Nadace
Dotace ESF
Dotace MŠMT (přes SKM)
Dotace Zlínský kraj
Dotace Město Zlín
Dotace Město Fryšták
Dotace Region Zlínsko
Jiné výnosy
Celkem

3 063 757
390 660
547 756
20 000
1 931 755
116 000
80 000
32 780
125 000
5 000
12 843
6 325 551
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Náklady

Kč

Spotřeba materiálu a DHM
ESF spotřeba materiálu a DHM
Spotřeba potravin
Energie
Opravy a údrţba
Opravy ESF
Cestovné
Cestovné ESF
Sluţby
Sluţby ESF
Mzdové náklady
Mzdové náklady ESF
Zákonné sociální náklady
Zákonné sociální náklady ESF
Nájemné
Ostatní provozní náklady
Celkem

472 739
285 734
910 250
866 625
232 670
238 000
7 985
191 728
593 440
283 352
1 065 070
716 220
353 271
178 398
60 000
40 406
6 495 888
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Prezentace na
veřejnosti
Vlastní webové stránky
www.frystak.sdb.cz, jedna
strana v městském bulletinu,
letáky, které rozesíláme do
škol, farností a jiných
zařízení, kde se pracuje
s mládeţí. Nabídka naší
činnosti prostřednictvím
televize NOE.

Spolupráce
Dům Ignáce Stuchlého SKM je partnerem mnoha subjektů, se kterými jdeme ke společnému cíli.
Výsledkem partnerství je spolupráce na společném rozhodování zúčastněných stran v oblasti
společného zájmu. V duchu přesvědčení, ţe „spolu s druhými dokáţi víc neţ sám“, uvádíme
instituce, které jsou pro nás rozhodující:
Státní instituce:
 Město Fryšták
 Město Zlín
 Zlínský kraj
 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy
Školy a školská zařízení:
 Střední a základní školy (uvedené v přehledu kurzů Orientačních dnů)
 Pedagogicko – psychologická poradna Zlín
 Caritas – Vyšší sociálně zdravotní škola
 Katedra pedagogiky TF JU v Českých Budějovicích
Církevní instituce, občanská sdružení a nadace:
 Salesiánská provincie Praha
 Salesiánský klub mládeţe Zlín
 SHM
 Nadace pro radost
 Centrum pro rodinu Zlín o. s.
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Poděkování
Děkujeme všem, kdo práci Domu Ignáce Stuchlého SKM podporují:


Všem zaměstnancům a těm, kteří dobrovolně pomáhají.



Státním úřadům a nadacím za dotační podporu naší neziskové činnosti.



Školám a institucím s podobnou činností za vzájemnou spolupráci při výchově a
vzdělávání dětí a mládeţe.



Externím spolupracovníkům, kteří DISu nezištně dávají své schopnosti a umění.



Médiím, která propagují naši činnost.



Salesiánské provincii Praha za podporu personální i hmotnou.



Individuálním dárcům, kteří představují největší zdroj našich finančních příspěvků.



Všem, kteří nás duchovně podporují svou modlitbou.



Dětem a mladým lidem, kteří hledají odpověď na podstatné otázky svého ţivota,
proţívají radost ze ţivota a nebojí se skočit do rukou svých kamarádů při pádu důvěry…

Ve Fryštáku 30. 3. 2011

Mgr. Jan Komárek
předseda klubu DIS SKM

Dům Ignáce Stuchlého SKM

P. Ignáce Stuchlého 26/27 763 16 Fryšták

tel.: 577 911 065 fax.: 577 912 537

www.frystak.sdb.cz
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dis@disfrystak.cz

