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Ohlédnutí za předchozím rokem  

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé.

Po roce vám opět představuji výroční zprávu Salesiánského střediska Štěpána 
Trochty – domu dětí a mládeže.
Rok 2020 byl rokem mnoha změn v naší organizaci. Do portfolia naší činnosti  
přibylo několik týmů, které se podílí na  přípravě Živého domu – technický,  
fundraisingový, PR, poradní i duchovní. Naším cílem je vybudovat kvalitní a stabilní 
zázemí pro všechny programy a zachránit starou budovu v Teplicích.  
Minulý rok přicházela vládní nařízení v  souvislosti s  celosvětovou pandemií  
Covid-19, která s  sebou nesla mnoho opatření, mezi které také patřil zákaz  
činnosti. I  přesto jsme hledali nové cesty a  možnosti, jak podpořit naše  
klienty. Žádný z  našich zaměstnanců nezůstal stát se založenýma rukama,  
ale  všichni  se aktivně zapojovali do  dobrovolnických činností. Pedagogové  
průběžně individuálně doučovali děti, pomáhali Krajské hygienické stanici  
Ústeckého kraje, v  nemocnici, v  domově důchodců a  zajišťovali nákupy 
seniorům v  domácnostech. S  dětmi jsme komunikovali přes sociální sítě,  
distribuovali jsme telefony, tablety a  počítače do  některých rodin, včetně  
technické podpory. K  výraznému omezení činnosti došlo v  programu  
Podaná ruka, ale v  této službě byla pomoc obzvlášť potřebná, protože  
se nacházelo mnoho rodin v  nouzi, zejména rodin samoživitelů s  dětmi,  
kteří ztratili práci. Realizovali jsme sbírky pro konkrétní rodiny včetně  
potravinové pomoci.    
V  prosinci jsme registrovali veřejnou sbírku pro Živý dům. V  průběhu příštích 
čtyř let potřebujeme získat pro Živý dům 20 000 000 Kč. Před námi je spousta  
práce, ale za  námi i  spousta dobrého pro město Teplice, proto věříme, že  
se dárci a partneři k Živému domu přidají.
Vraťte se s námi na těchto stránkách do loňského roku…

Ze srdce děkuji za  práci našich dobrovolníků a  zaměstnanců, za  finanční  
i hmotnou pomoc, které se nám dostalo a které si vážím.
Těší mě, že naše práce propojuje a pomáhá.

Vendulka Drobná, ředitelka



Ovlivnění salesiánského střediska  
pandemií COVID-19
Pandemie COVID-19 ovlivnila všechny naše programy. Dvě pobočky pro děti 
a  mládež byly po  dobu “lockdownu“ zcela uzavřeny. V  rámci služby Podaná  
ruka probíhaly pouze individuální schůzky s  klienty a  byly omezeny terénní  
návštěvy v domácnostech. Zastavily se též Programy pro školy, které se nejprve  
přizpůsobovaly aktuálním opatřením (nošení roušek, zákaz zpěvu a sportovních  
aktivit), avšak v  závěru došlo k  úplnému ukončení programů. Ovlivnění pan- 
demií Covid-19 se promítlo i  v  křesťanských programech, neproběhly žádné  
víkendové pobyty, epidemiologická situace umožnila pouze pořádání letních  
táborů a kroužky probíhaly online.
Podařilo se nám nacházet jiné cesty, jak být oporou našim dětem a  jejich  
rodinám. Výčet toho, co vše se podařilo v našich službách:

• vybrané zájmové kroužky probíhaly online
• nabídli jsme dětem online poradenství a doučování
• díky spolupráci s Domovem důchodců Bystřany, ČSOB a NF Albert jsme  

téměř 20 rodinám zapůjčili počítače a internet pro distanční výuku 
• zajistili jsme výuku pro děti pedagogů z Lesní školky Samorost
• ve spolupráci s organizací Květina, Potravinovou bankou a Římskokatolickou  

farností Teplice jsme některým rodinám v akutní krizi poskytli základní  
materiální pomoc

• probíhalo individuální doučování dětí a připravovali se u nás i čtyři maturanti,
• distančně se uskutečnily i některé akce – např. Den země ve formě  

vycházkové trasy 
• pracovníci absolvovali řadu online školení 
• někteří pracovníci se zapojili do dobrovolnické činnosti v teplické nemocnici, 

hygienické stanici a v domově pro seniory  
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O nás

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže

Je školské zařízení finančně dostupné a  otevřené pro každého, kdo by rád  
smysluplně trávil svůj volný čas. Podporujeme děti a mládež ve věku od 6 do 26 
let, nezapojené v jiné organizaci, nebo pocházející ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. Základ naší činnosti jsou volnočasové aktivity a vzdělávání. Nabízíme 
podporu při studiu, kariérní poradenství, širokou nabídku zájmových kroužků, 
pravidelné doučování i  bezpečné prostředí pro volnou činnost a  setkávání se 
s kamarády.  Naši zaměstnanci a dobrovolníci pravidelně připravují hry a tábory, 
různé tematické akce a motivační hry pro děti a mládež. 

Druhy programů 
• vzdělávání a volný čas – DDM
• nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – NZDM
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – SAS Podaná ruka
• programy pro školy – Animo
• křesťanské programy

Místa programů
• Teplice-Prosetice, Rovná 277
• Teplice-Prosetice, Plynárenská 281
• Teplice-Trnovany, Maršovská 1539/3
• Teplice, Zámecké náměstí 71/9

Motto
Naléváme mladým chuť do života. 
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Vize
Poctivý občan, dobrý člověk.

Poslání
Jsme organizace založená na  křesťanských hodnotách. Nabízíme zájmové  
vzdělávání, aktivní trávení volného času dětem a  mládeži i  pomoc rodinám.  
Naším cílem je samostatný, zodpovědný a čestný člověk.

Základní princip
Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má v sobě dobré jádro – zárodky 
dobrých vlastností.

               

Inspirujeme se salesiánským stylem 

V programech se odráží salesiánský styl, vyznačující se těmito znaky:

• laskavé jednání s klienty
• víra v dobré jádro každého klienta
• integrální péče (propojování sociální, pedagogické a pastorační práce),
• vize, aby se z každého člověka stal „poctivý občan a dobrý člověk“
• snaha používat prvky komunitního stylu práce
• práce s celou rodinou, provázanost služeb
• rodinná atmosféra (ne institucionální)
• radost, srdečnost, optimismus
• autenticita pracovníka
• kontinuální péče (klient nás zajímá v dlouhodobém horizontu,  

péče o následující generace)
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Vzdělávání a volný čas (DDM)

Kvalitní využívání volného času přispívá k  rozvoji dětí a  mládeže. V  odpoled-
ních hodinách mohou navštěvovat hernu, je to prostor vytvořený pro zábavu.  
Mohou si v herně jen povídat a odpočinout si od každodenních starostí, proto-
že toho se jim nemusí v  jejich reálném životě vůbec dostávat. K dispozici mají  
stolní fotbal, stolní tenis, deskové hry. K venkovním aktivitám patří např. fotbal,  
basketbal nebo badminton. Děti si vybírají z volně nabízených aktivit a mohou 
kdykoli odejít.

Doučování probíhá každý den individuální formou, při které se pedagog  
věnuje jednomu dítěti či skupince dětí. Pomáháme s doučováním konkrétních 
úkolů nebo učební látkou.

Zájmové kroužky smysluplně vyplňují volný čas dětí a mládeže. Je vhodné,  
aby děti docházely na  kroužky pravidelně, ale není to podmínkou. Zájmové 
kroužky jsou zaměřené na  rozvoj tvůrčího potenciálu, na  hledání a  podporu  
talentů a na posílení sebehodnoty.
Děti se rozvíjí formou dramatických, hudebních, sportovních, výtvarných kroužků,  
ale také mnoha dalších aktivit. 

V roce 2020 využilo naše služby 474 dětí, které si vybíraly ze 110 kroužků. 

Akce a tábory zahrnují výlety, „přespávačky“, divadla, turnaje, plavání, lyžování 
a pracovní “víkendovky”.

V  roce 2020 jsme pořádali tyto akce: Zahájení školního roku, Ukonče-
ní školního roku, Akce za vysvědčení, Den otevřených dveří, Mikulášská nadíl-
ka, Vánoční besídka, Cesta kolem světa ke Dni dětí, Oslava Dona Boska, něko-
lik akcí s přespáním, tábory, tematické výlety, výlety za poznáním, vědomostní  
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soutěže, Prohlídka Živého domu s architektem Hanzlíkem, Komentované pro- 
hlídky Živého domu, celostátní setkání salesiánských animátorů a  celostátní  
setkání ministrantů salesiánských farností.  

Zapojili jsme se do  těchto akcí: Tříkrálová sbírka, Živé Teplice, Ukliďme  
Česko, Sousedská grilovačka, Česko zpívá koledy online.

Projekt Šablony II, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009802. Cílem projektu byla  
personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělá-
vání účastníků, podpora rozvojových aktivit, spolupráce s  rodiči a  veřejností.  
Projekt spolufinancuje Evropská unie - Evropský sociální fond - Operační program  
výzkum, vývoj a  vzdělávání a  Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy.  
Termín realizace od 1. 1. 2019 do 30. 06. 2021.
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Nízkoprahové zařízení pro děti  
a mládež (NZDM)
• NZDM je sociální služba nabízející pomoc starším dětem a  mládeži od  13 

do 26 let věku při řešení jejich životních těžkostí. Pomáháme jim stát se zralými 
a soběstačnými lidmi, kteří se úspěšně začlení do společnosti.

• Klienty vedeme k převzetí zodpovědnosti za svůj život i za společnost, ve které  
žijí. Některé klienty proto zapojujeme i do připrav programů pro mladší děti.

• Pracovníci se individuálně věnují každému klientovi a společně s ním plánují 
způsob, jak zvládat náročné životní situace.

• Mladí lidé u  nás mohou trávit volný čas, zúčastnit se volnočasových aktivit, 
zapojit se do různých her, např. hrát kulečník, šipky, deskové hry, mohou se 
zapojit do sportovních činností, turnajů, pracovních a jiných „víkendovek“. 

V roce 2020 jsme se věnovali celkem 97 klientům, z nich bylo 60 klientů do 18 let 
a 37 klientů nad 18 let.
Nejčastěji jsme s klienty řešili vztahové, rodinné, školní a pracovní problémy. 

Cílem služby je mladý člověk, který:
• přistupuje k  životu aktivně a  zodpovědně, nepřenáší odpovědnost za  svůj  

život na druhé
• se umí vhodným způsobem postarat o sebe i o druhé
• se aktivně zapojuje na trhu práce a umí si na život vydělávat poctivou prací,
• umí pravdivě reflektovat svůj život, své emoce, své silné i  slabé stránky  

a dokáže s nimi dále pracovat
• si je vědomý různých sociálních rolí, do kterých v životě vstupuje (role studenta,  

kamaráda, partnera, rodiče apod.) a přistupuje k nim zodpovědně
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Sociálně aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi (SAS)
V  programu Podaná ruka podporujeme a  aktivizujeme rodiny s  dětmi, které se 
ocitly v obtížné situaci, při které je ohrožen zdravý vývoj dětí. Podpora je poskyto-
vána tak, aby v budoucnosti rodina své obtíže zvládala samostatně a aktivně. Služ-
bu poskytujeme i rodinám nebo osobám, které aktivně usilují o návrat dítěte zpět 
do rodiny. Sociální služba je poskytována zdarma formou osobních návštěv přímo 
v domácnosti (terénní forma) nebo konzultací v naší kanceláři (ambulantni forma).

Cílem služby je, aby rodina samostatně a  efektivně zvládala řešit situace  
ohrožující vývoj jejich dětí, v těchto situacích se dobře orientovala a aby řešení 
těchto problémů mělo pozitivní dopad na zdravý vývoj jejich dětí.

V roce 2020 jsme aktivně spolupracovali se 117 rodinami.

Oblasti pomoci a podpory:
• pomoc a podpora při řešení konfliktů v rodině
• pomoc a podpora při řešení výchovných problémů dětí
• pomoc a podpora při jednání s úřady a institucemi, kterými jsou škola, OSPOD, 

Úřad práce, Pedagogicko-psychologická poradna (doprovody)
• pomoc a  podpora při problémech s  bydlením, uplatněním na  trhu práce,  

řešení finančních potíží
• doučování a podpora zájmové činností dětí
• spolupráce s odborníky – právník, speciální pedagog (etoped)

Projekt Podpora sociálních služeb v  Ústeckém kraji 2, CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 
15_005/0005703 spolufinancovali Evropská unie - Evropský sociální fond - Ope-
rační program Zaměstnanost, Ministerstvo práce a  sociálních věcí, Ústecký 
kraj, Statutární město Teplice, dárci a další podporovatelé. Cílem projektu bylo  
zajištění podpory vybraných sociálních služeb na území Ústeckého kraje. Termín 
realizace 1. 4. 2017 – 31. 12. 2020.
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Programy pro školy

Cílem těchto programů je učit děti navzájem si naslouchat a  obhajovat své  
názory. Důležitým nástrojem, se kterým zkušení lektoři pracují, je tvoření důvěry, 
vzájemná spolupráce a budování vzájemného respektu. Programy se zaměřují 
na dobré vztahy ve třídě a na řešení rizikového chování ve skupinách. Programy 
jsme rozšířili a upravili na základě velkého pozitivního ohlasu.

Rozčlenění programů:

• ŠTěPánek (1.–3. ročník ZŠ) – program zaměřený na rozvoj komunikace, 
spolupráce a důvěry v třídním kolektivu. Využívají se pohybové a herní aktivity 
k podpoře zdravého sebevědomí a respektu ve skupině. 

• ŠTěPán (4.–8. ročník ZŠ) – program zaměřený na  rozvoj komunikace, 
spolupráce a důvěry v  třídním kolektivu. Děti formou pohybových a herních 
aktivit pracují na podpoře zdravého sebevědomí a respektu ve skupině. 

• Ucelený program (1.–5. ročník ZŠ) – jedná se o kontinuální systémovou 
práci během celého prvního stupně. Zaměřuje se na vztahy mezi žáky. 

• Ucelený program (6.–9. ročník ZŠ) – jedná se o  systematickou práci 
a provázení třídy během celého druhého stupně. Zaměřuje se na vztahy mezi 
žáky. 

• Program na  klíč (selektivní primární prevence) – program je určen 
pro třídní kolektivy, které jsou ohroženy rizikovým chováním, nebo se v nich  
rizikové chování v menší míře již vyskytuje. 

V roce 2020 jsme připravili 6 programů pro 6 tříd, kterých se zúčastnilo 108 dětí 
ze 4 škol v Teplicích a blízkém okolí.
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Dále jsme připravili Workshopy, které se zaměřují především na  prevenci 
a na adaptaci.

• Bezpečně internetem (program je určen pro všechny ročníky ZŠ)  
– preventivní interaktivní zážitkový program zaměřený na  bezpečný pohyb 
a  chování na  internetu a  sociálních sítích, seznamuje s  druhy kyberšikany.  
Program je určen pro  všechny ročníky. 

• Adaptační program pro 6. ročník (září, říjen) – jedná se o  zážitkový 
workshop s cílem pozitivního nastartování třídního kolektivu na cestě druhým 
stupněm. 

• Rozlučka pro 9. ročník (květen, červen) – umožňuje žákům reflektovat 
školní docházku a předávat si pozitivní zpětnou vazbu. 

V roce 2020 jsme uspořádali 8 workshopů, kterých se zúčastnilo 9 tříd, 102 žáků 
v 5 základních školách.

Teambuilding připravujeme pro pedagogické pracovníky a  pracovníky  
v sociálních službách na míru. Aktivity jsou zaměřené na podporu komunikace  
a  spolupráce v  týmu, budování vzájemné důvěry a  nové zážitky s  kolegy.  
Z důvodu epidemiologické situace žádný teambuilding neproběhl.  
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Křesťanské programy

Tyto programy realizujeme ve  spolupráci s  Římskokatolickou farností Teplice,  
nabízíme je dětem a jejich rodičům, kterým jsou blízké křesťanské hodnoty. 

Programy
• kroužky náboženství
• víkendovky
• tábory
• duchovní obnova pro starší děti

Kroužky náboženství jsou pro různé věkové skupiny, od předškolního věku 
až po téměř dospělé mladé lidi. Děti se postupně seznamují s biblickými příbě-
hy a křesťanskými hodnotami a vzory. Nabídka činností při práci s  jednotlivými  
tématy je velmi rozmanitá, využíváme výtvarné techniky, hry, kvízy, vyprávění,  
videa a rozhovory. 
 
Víkendovky a tábory tvoří pestrý a nabitý program, který je vždy přizpůso-
ben dané věkové skupině. Tábor připravují zkušení vedoucí a  mladí animátoři.  
Zohledňujeme specifické potřeby dětí a  dbáme na  vytváření přátelských  
vztahů mezi dětmi. Hlavní náplň tábora tvoří celotáborová hra, která je  
připravena na téma blízké dětem nebo mladým lidem.

Duchovní obnova pro starší děti „Duchna“ – zamýšlíme se s dětmi nad  
osobními i  duchovními tématy. Prostřednictvím rozhovorů, her a  zajímavých  
aktivit rozvíjíme jejich osobnost.
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Živý dům

Živý dům je naše nová vize, na  které nyní intenzivně pracujeme. V  roce 2019 
jsme se rozhodli udělat velký krok a stali jsme se majiteli budovy bývalých jeslí, 
v Hlávkově ulici 1203, Teplice-Trnovany. Velkým plánem je tuto starou budovu 
opravit, dát jí nový život a upravit venkovní prostory pro aktivity s dětmi. Chceme  
vybudovat kvalitní a  stabilní zázemí pro všechny naše poskytované služby,  
kterými jsou pobočka střediska pro děti a  mládež v  Trnovanech, sociálně  
aktivizační služby pro rodiny, programy pro školy, bydlení pro komunitu  
salesiánů, některé farní aktivity pro veřejnost.

Přehled, co se nám již v roce 2020 podařilo: 
• vytvoření několika pracovních týmů (realizační, poradní, fundraisingový,  

PR, duchovní) 
• vytvoření architektonické studie s vizualizací 
• převod pozemků 
• vyčištění pozemku a části vnitřních prostor 
• čtyři dobrovolnické brigády 
• příprava dokumentace pro stavební povolení 
• připojení objektu k elektrické síti 
• péče o zahradu – zdravotní řezy na stromech 
• několik veřejných prohlídek domu 
• online prezentace pro veřejnost 
• „sousedská grilovačka“ v rámci akce “Zažít město jinak”
• zapojení do tradice Betlémského světla  
• příprava prezentačních a fundraisingových materiálů 
• zahájení veřejné sbírky 

    Transparentní účet veřejné sbírky pro Živý dům: 2901843370/2010



1990 1999

2000

2009

2018
2021

příchod salesiánů 
do Teplic

otevření střediska 
pro děti a mládež 

v Teplicích-Proseticích

otevření střediska 
 pro děti a mládež

v Teplicích-Trnovanech

zahájení 
sociálně-aktivizační služby

pro rodiny s dětmi 

výpověď a stěhování střediska 
v Teplicích-Trnovanech

zahájení 
Programů pro školy

zahájení proměny 
ruiny v Hlávkově ulici 

na Živý dům 

zařazení střediska 
do sítě škol 

a školských zařízení MŠMT 

otevření střediska 
pro děti 

v Teplicích-Šanově 
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Poděkování dobrovolníkům

Již od samého začátku je dobrovolnická činnost nedílnou součástí našich středi-
sek. Dobrovolníci se zapojují do mnoha důležitých aktivit, věnují svůj čas a energii 
pro pomoc druhým, a  tím se stávají pozitivními vzory. Vnášejí radost a nadše-
ní do  společné práce a  především pomáhají nezištně. Dobrovolníky si pečlivě  
vybíráme, staráme se o  ně a  jsou právoplatnými členy našeho týmu. Jsou  
zapojeni v kroužcích a hernách, zúčastňují se akcí a táborů. A za jejich nadšení 
a spolupráci jsme velmi vděční. 

Děkujeme našim dobrovolníkům:
Margita Šafránková, Marta Hulová, Pavel Jůza alias Pralinka, Zdeňka Pospíšilová, 
Miroslav Palíšek (Blonďák), Petr Slavíček, Tomáš Cieplik (Bingo), Ladislav Šprinc, 
Martin Budek, Lucie Maňkošová, Nataša Kleplová, Petr a Alice Mackovi.

Velké poděkování patří také  všem, kteří nám věnovali svůj čas a nadšení pro Živý 
dům. 

Adopce na dálku  

Víme, jak je důležité podporovat děti a  mladé lidi, kteří nemají dostatečné  
podmínky pro optimální rozvoj, a proto jsme se rozhodli opakovaně se zapojit 
do podpory Adopce na dálku. Hlavní pilíře, které tato forma podpory zajišťuje, 
jsou potřeby spojené s hrazením školného, zdravotní péče a rozvoj dětí v oblasti 
talentů a  jejich komunit. Adopci na dálku zprostředkovává Arcidiecézní charita 
Praha.

Již od  roku 2019 podporujeme dívku Savi Shetty. V  předchozích letech jsme  
podporovali chlapce Shanela Fernandeze, který díky naší podpoře vystudoval.
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Poděkování dárcům a spolupracujícím 
organizacím

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dárcům, nadacím, organizacím,  
fyzickým osobám za každý dar, kterým přispěli naší organizaci. Díky této pomoci 
můžeme i nadále poskytovat pomoc potřebným. Každý dar je pro nás významný 
a moc si toho vážíme.   

• Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy

• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Statutární město Teplice
• Ústecký kraj
• Evropská unie – Evropský sociální 

fond - Operační program  
Zaměstnanost 

• Evropská unie – Evropský sociální 
fond - Operační program Výzkum, 
vývoj, vzdělávání

• Nadace České spořitelny
• F-nadace
• Nadační fond Albert
• Havel, Holásek & Partners, s.r.o., 

advokátní kancelář
• Římskokatolická farnost – děkanství 

Teplice v Čechách
• AGC Flat Glass Czech a.s.,  

člen AGC Group
• Stavebniny HAVI s.r.o. 

• MUDr. Jan Ševčík
• MUDr. Jan Bartůšek
• Československá obchodní banka
• Kateřina Novotná KN optik
• Showdown Display Europe, s.r.o. 
• Tůma Jaroslav, Simply-T
• KNAUF INSULATION, spol. s.r.o. 
• IMPACT HUB
• Kardiologická a interní ambulance 

Ústí nad Labem
• LITNEA s.r.o., Neurologická  

ambulance, MUDr. Jiří Ceé
• Jiří Rokos
• Petr a Alice Mackovi 
• GSL Production
• Ján Pavlík, Rizikové kácení
• Dobrovolníci HERO CLAN z. s.
• Člověk v tísni o.p.s. – Retrostipendia
• Oddělení sociálně právní ochrany, 

Magistrát města Teplice
• Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště 

Teplice
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• Oblastní charita Teplice
• Květina, z.s.
• Fond ohrožených dětí – Klokánek, 

Teplice
• Poradna pro občanství, občanská  

a lidská práva, pobočka Krupka
• Dobrá rodina, o.p.s.

• Náhradní rodiny Ústeckého  
kraje, o.p.s.

• OSBD Teplice
• Galerie Teplice
• Základní škola, ul. Edisonova
• Základní škola, ul. Plynárenská
• Základní škola, ul. Maršovská
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Finanční zpráva – přehled hospodaření
Náklady a výnosy za rok 2020

NÁKLADY v tis. Kč
Spotřebované nákupy a služby celkem 3 977
Spotřeba materiálu a energie 1 734
Opravy a udržování 11
Cestovné 127
Ostatní služby 2 105
Osobní náklady celkem 13 501
Mzdové náklady 10 132
Zákonné sociální pojištění 3 282
Ostatní sociální náklady 87
Ostatní náklady celkem 41
Odpisy celkem 22
Poskytnuté příspěvky 6
Daň z příjmů 1
NÁKLADY CELKEM 17 548

VÝNOSY v tis. Kč
Provozní dotace celkem 16 911
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 13 437
MPSV 1 516
Krajský úřad Ústeckého kraje 802
Statutární město Teplice 1 118
Úřad práce Teplice 30
F-nadace 8
Dary Celkem 619
Dary FO a PO 426
Nadace České spořitelny 175
Nadační fond Albert 18
Tržby za vlastní výkony a zboží 184
Ostatní výnosy celkem 207
VÝNOSY CELKEM 17 921
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Sídlo: Rovná 277, 415 01 Teplice
IČO: 65607368
Místa výkonu činnosti:
Rovná 277, Teplice-Prosetice, tel. 605 246 888 (DDM)*
Maršovská 1539/3, Teplice-Trnovany, tel. 739 959 566 (DDM, NZDM)*
Plynárenská 281, Teplice-Prosetice, tel. 731 709 092 (SAS)*
Statutární zástupce: Vendulka Drobná, DiS., ředitelka
E-mail: ssst@salesianiteplice.cz
Web: salesianiteplice.cz
Právní forma: školská právnická osoba
RED-IZO: 610400894
Transparentní účet pro dary: 2401143941/2010
Zřizovatel:
Salesiánská provincie Praha
Kobyliské náměstí 1, 180 00 Praha-Kobylisy
IČO: 00406929
Právní forma zřizovatele: církevní právnická osoba
Pověřenec: Bc. Radek Kubíček, MBA
Služby jsou určeny pro Teplice a jejich správní obvod.

Transparentní účet veřejné sbírky pro Živý dům: 
2901843370/2010
______________

* ) DDM   - dům dětí a mládeže: doučování, zájmové kroužky, akce
    NZDM - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
    SAS    - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
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