Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2012

Grafická lišta, kterou jste právě očima přeběhli, je součástí nových webových stránek
Domu Ignáce Stuchlého.
Nové je neokoukané, líbivé a vyjadřuje aktuální trendy.
To má jistě svůj velký význam, ale také se mi vybavuje jak jsem před pár lety kupoval nové
pohorky. Prodavač mi řekl: „Pane, tato firma šije boty už 150 let, má velkou tradici a je do
velké míry zárukou, že budete s botama dlouho spokojen.“
Píši to proto, že si také na DISu uvědomujeme, že pevnost a trvalost nových věcí je
podložena dobrou tradicí.
Naše dobrá tradice a skvělá značka je jistě Don Bosco, náš zakladatel, od jehož narození
za dva roky uplyne 200 let. Preventivní výchovný styl, jehož je nositelem, je zárukou toho,
že i v nové době s obrovskými možnostmi sociálních sítí, je jeho poselství aktuální.
V době, kdy se lidské vztahy realizují pomocí technologií, roste touha po opravdovém
vztahu, kdy jsou lidé rádi spolu. Ujišťují se o tom, že je dobře, že se narodili.
Don Bosco věřil v dobrotu a důstojnost každého člověka, především každého mladého
člověka, zvláštním způsobem pak toho nejchudšího a ohroženého.
V duchu této tradice Vám rád představuji práci lidí, kteří se snaží novým způsobem
předávat radost z toho, že jsme na světě a že nezištná láska, která druhého člověka
nechce vlastnit, existuje.
František Bezděk

Pracovníci DISu jsou rozděleni do sekcí – pedagogické, ekonomické a technické.
Předseda:
P. Mgr. František Bezděk, SDB
Sekce předsedy:
Ing. Jan Görig – správce počítačové sítě, propagace, kontakt s veřejností
Pedagogická sekce
Orientační dny:
Ing. Lukáš Petrucha – vedoucí
Bc. Dáša Zlámalíková
Mgr.Jan Štěpán Musil, SDB
Víkendové a prázdninové akce:
P. Mgr. Max Dřímal, SDB
P. Mgr. Jan Komárek, SDB
DIS klub:
Ing. Jiří Sadila
Ekonomická sekce:
Ing. Radomíra Skaličková
Technická sekce:
Ing. Vladimír Kopřiva, SDB – správce, vedoucí
Jiřina Hellerová – kuchařka
Gabriela Dudáková – kuchařka
Edita Skaličková – recepční
Iva Lauterkrancová – recepční
Markéta Škrabalová – recepční
Martina Hanačíková – pokojská
Rada klubu:
František Bezděk, Jan Komárek, Vladimír Kopřiva
(SDB – Salesiáni Dona Boska – členové řeholní kongregace, která DIS zřídila)
DIS je občanským sdružením, tedy neziskovou organizací. Náklady na provoz domu jsou částečně
hrazeny z poplatků účastníků akcí a ubytovaných osob, dalšími finančními zdroji jsou dárci a
sponzoři, některé projekty podporují nadace a státní instituce.

Orientační dny®
„Orientační dny“ jsou programy pro třídní kolektivy základních
i středních škol, které jsou realizovány již od roku 1999. Do těchto
programů patří i adaptační kurzy.
Adaptační kurzy jsou vícedenní kurzy pro studenty prvních
ročníků středních i vysokých škol. Jejich cílem je vzájemné
poznávání studentů a vytvoření kvalitního třídního kolektivu.
Orientační dny jsou zpravidla třídenní kurzy pro
studenty středních škol a pro žáky II. stupně ZŠ.
Patří mezi specifické programy primární prevence
sociálně patologických jevů dětí a mládeže.

Personální obsazení
Ing. Lukáš Petrucha
Bc. Dáša Zlámalíková; Mgr. Jan Štěpán Musil, SDB
V roce 2012 jsme v rámci projektu „Orientační dny (rozvoj hodnotové
orientace žáků)“ vydali dvě nové publikace (pro ZŠ a SŠ). Tyto příručky vznikly
ve spolupráci s pedagogy zúčastněnými v projektu. Jejich obsahem je metodika
se zaměřením na vybraná témata (např. vztahy, sebepoznání, atd.), s nimiž je
možné pracovat při výuce nebo na pobytových akcích.

Prázdninové a víkendové akce

Prázdninové a víkendové akce

Popis a cíl programu
Organizace víkendových a prázdninových akcí je naším
příspěvkem v oblasti výchovy ve volném čase a výchovy
pro volný čas.
Hlavním cílem je aktivní využití volného času; možnost
sebevyjádření prostřednictvím činností, které zahrnují
prvky tělesné, duševní, sociální, umělecké a duchovní.
To vše ve vzájemné sociální interakci s druhými
účastníky akcí.
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 rovněž podílí ostatní salesiáni a další externí
spolupracovníci.
Cílová skupina
Děti a mládež ve věku 14 – 30 let.
Akce Střapec, Lis a Košt
Na základě potřeb dorůstajících potomků Starých pák a
Mladých mamek probíhá v roce 2005 jejich první víkendové
setkání nazvané Střapec. Jde o akci seznamovací –
navázání vzájemných vztahů, poodhalující vlastnosti
jednotlivců, povahu, rezervy pomocí nejrůznějších her a
praktik. V roce 2012 proběhl již VIII. ročník Střapce ve dvou
víkendech. Protože o akce tohoto typu je velký zájem, stal se
tradicí.
V roce 2007 probíhá první ročník akce zvané Lis. Jedná se o
návaznost na Střapec, vychází opět z potřeb dorůstajících
potomků Starých pák a Mladých mamek, avšak má odlišný
charakter. Jedná se totiž o duchovně formační akci.
Od roku 2005 – 2012 se akcí Střapec zúčastnilo celkem 301 osob. Od roku 2007 – 2012 se akcí
Lis zúčastnilo 301 osob. (Akce Lis je omezena pouze kapacitou domu, což je max. 60 osob.)
Protože věkově omezené Střapce (14-18 let) neumožňovaly 18letým a více dále se jich
zúčastňovat, vznikl od roku 2010 víkend s názvem Košt, jakožto volné pokračování setkávání se
starších mládežníků. Akce je duchovně relaxační. Zatím ji do loňského roku 2012 využilo 69
mladých.
Víkendy pro biřmovance
Na základě potřeby naší olomoucké arcidiecéze se pokoušíme organizovat duchovně akční
víkendy pro kandidáty svátosti křesťanské dospělosti – biřmování.

DIS klub – volnočasové zařízení pro děti a mládež ve Fryštáku
Již třetím rokem působí v DIS klubu Jiří Sadila. Cílovou skupinou zůstávají především místní děti a
mládež ve věku 7 – 18 let.
DISklub je otevřen každý všední den od 12 do 18 hodin. Denně přicházejí jak děti registrované, tak
i jejich kamarádi, noví návštěvníci a děti z okolních vesnic.

Program volnočasového klubu:
Programem DISklubu jsou jak pravidelné aktivity
 stolní hry v herně (kulečník, stolní fotbal, stolní
tenis)
 deskové hry
 rukodělné umělecké tvořivé dílny
 sportovní hry na hřišti (míčové hry, tenis, fotbal,
vybíjená apod.)
 horolezecká stěna
 žonglovací kroužek ŽongloDISk
Tak také aktivity nepravidelné, řídící se potřebami a
přáními dětí:
 doučování (vysvětlení učiva)
 moštování
 pomoc s domácími úkoly, řešení problémů
 návštěvy kina, výstav, muzeí, akcí pořádaných
jinými organizacemi
 soutěže, turnaje, výlety, promítání filmů
 divadelní a rytmické hrátky
 pořádání oslav
 tábory (i příměstské), pobyty v přírodě
Snažíme se děti také zapojovat do kulturního dění
ve Fryštáku: Fair Play, Farmářské trhy, zpracovávání ovoce – moštování a další…
Uvedenými aktivitami a akcemi se nám daří aktivně naplňovat volný čas dětí, rozšířit možnosti
trávení volného času pro děti a mládež ve Fryštáku. Snažíme se nabídnout taková témata, která
by v mladých lidech probouzela jejich vlastní tvořivost a podněcovala je ke konkrétním činům. Rádi
bychom, aby DIS-klub nabízel bezpečné prostředí, kde je možno realizovat svá přání.

Technický úsek
Na úseku pracuje 6 zaměstnanců na 5 ¼ úvazek. Jsou to 3 recepční na 2,5 úvazek, 1 pokojská na
¾ úvazek a 2 kuchařky s plným úvazkem. Úklid a bar jsou příležitostně doplňovány brigádníky
(hlavně v červenci a srpnu). Údržbu provádíme svépomocně. Loňského roku nám po 16 letech
odešla z kuchyně Gabča. Velká to ztráta pro naše zázemí. Vrací se zpět do svého domova
Českých Budějovic.
Z plánovaných oprav jsme provedli:
 malování místností
 běžné opravy strojů
 výměna koberců
 instalatérské opravy
 oprava střechy
 stavební opravy
 výměna dveří na horostěnu
Za opravy a servisní služby jsme zaplatili
Stavba nového výtahu

6 649 Kč
7 798 Kč
34 532 Kč
20 880 Kč
35 415 Kč
22 632 Kč
28 060 Kč
13 966 Kč
--------------169 932 Kč
2 168 568 Kč

Plány
Koncem ledna 2013 začneme rekonstruovat sociální zařízení. Stavba bude
trvat až do velikonoc. Bude se bourat, prášit a rozšiřovat. Sociálky budou
ve všech 3 patrech rozděleny na dámské a pánské – umožní nám to stará
šachta po výtahu.

Nový projekt: ONE
One – to je hit skupiny U2, ale také název společného projektu
několika salesiánských středisek, pod metodickým vedením lidí z Domu
Ignáce Stuchlého.
Tvoří ho zástupci z Fryštáku, Zlína, Brna – Žabovřesk,
Prahy – Kobylis, Plzně, Teplic, Českých Budějovic, Ostravy a
Prahy – Karlína. + Spolupráce se zahraničním salesiánským
střediskem Waldwinkel v Aschau am Inn u Mnichova.
Přidanou hodnotou je setkání lidí pracujících v našich
střediscích na jednom společném projektu. Jedná se o 2 lektory
z každého střediska, to je spolu s námi z Fryštáku a
s překladateli přes 20 lidí, kteří vytvořili jeden pracovní tým.
Náš projekt startoval 1. dubna roku 2012. Cílem je dlouhodobá podpora skupiny
znevýhodněných dětí a mládeže, kteří docházejí do středisek. Na základě inspirace od německého
partnera jsme na tento šk. rok vytvořili 10 témat, která se budou postupně probírat v již
zmiňovaných střediscích. Tématy jsou např. Důstojnost a hodnota člověka, Finanční gramotnost,
Média, Zaměstnání, Volný čas. V projektu se také počítá s víkendovými akcemi zaměřenými na
osobnostní rozvoj stejné skupiny sociálně znevýhodněných dětí a mládeže. Naším cílem je
programy pilotně vyzkoušet a pak dát do placu v tištěné podobě nejen našim střediskům, ale i
dalším organizacím zaměřeným na pomoc a výchovu mládeže. Projekt bude finančně podporován
evropským sociálním fondem a MPSV do r. 2014.

Hospodaření v roce 2012
Výnosy
Dotace ESF MŠMT
Dotace ESF MPSV
Dotace Zlínského kraje
Dotace Města Fryštáku
Dotace Města Zlína
Příspěvky SKM
Dary celkem
Členské příspěvky
Tržby z prodeje služeb
Přístavba výtahu
Úroky
Výnosy celkem

1 464 051
1 265 589
50 000
133 000
10 000
141 700
1 339 981
1 050
4 091 901
2 168 568
1 990
10 667 830

Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy
Cestovní náklady
Služby
Osobní náklady celkem
Přístavba výtahu
Převod darů na stavbu výtahu
Jiné náklady
Náklady celkem

1 852 495
814 382
163 319
268 106
1 606 767
2 777 283
2 168 568
2 200 000
141 615
11 992 535

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 mládeže.



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 života a
prožívají radost ze života.

Ve Fryštáku 30. 5. 2013
Mgr. František Bezděk
předseda klubu Dům Ignáce Stuchlého SKM

Dům Ignáce Stuchlého SKM, P. Ignáce Stuchlého 26/27, 763 16 Fryšták
tel.: 577 911 065

www.frystak.sdb.cz

e-mail: dis@disfrystak.cz

