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Vážené dámy a pánové,
máte v rukou výroční zprávu Salesiánského střediska Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže.

Na začátku roku jsme obdrželi cenu Osobnost roku Ústeckého kraje 2016 v kategorii dobrý skutek a 
zvláštní cenu za dlouholetou podporu sociální integrace.

Pak se rok 2017 v našem středisku dá rozdělit na dvě poloviny. Prvních šest měsíců jsme se zcela
věnovali našim klientům a byl opět ve znamení bohatého střediskového života. Samozřejmou
součástí naší práce byla realizace výchovných a vzdělávacích aktivit, nabídka nízkoprahového
zařízení, volnočasových činností pro děti a mládež a aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Pro
širokou veřejnost jsme připravili sportovně vzdělávací akce, celorepublikovou výtvarnou soutěž
Namaluj svého anděla, Den otevřených dveří v Proseticích.
Pokračovala práce s maskotem střediska, kterým je Sawy, beránek a kamarád, který nás provází
celoročním bodováním, má své komiksy i stolní hru. V průběhu celého roku jsme postupně
opravovali a zabydlovali nové prostory ve středisku v Proseticích. Kuchyňku využíváme pro
nácvik domácího hospodaření a kroužek vaření, v konzultační místnosti provádíme individuální
rozhovory či poradenství a své zázemí zde našli dobrovolníci. Třetí, největší místnost slouží
k setkávání, stolnímu tenisu, sebeobraně, tanci a jiným činnostem. Ve čtvrté, poslední, místnosti
jsme vytvořili samostatnou kancelář pro naše zaměstnance.

V polovině roku došlo k pomyslnému zlomu, když jsme obdrželi výpověď z Luny v Trnovanech.
Šest měsíců jsme v této městské části hledali prostory, které by byly vhodné pro školské
zařízení. Volné prostory byly většinou z bezpečnostního nebo hygienického hlediska
nevyhovující, případně k celkové opravě, jakou jsme si prošli před osmi lety na Luně, a na kterou
nebyl čas.

Nakonec se nám podařilo vhodné prostory najít pár metrů od Luny, v ulici Maršovská 1539/3.
Nově postavená patrová budova bývalé mateřské školy měla sloužit jako restaurace a fitness,
takže téměř dokončené prostory bylo nutné kolaudovat na školské zařízení. Na konci roku jsme
nábytek a materiál z Luny přestěhovali sem, nízkoprahové zařízení a zaměstnanci se
přestěhovali do Prosetic. Místo jim uvolnily pracovnice sociálně aktivizační služby, pro které
jsme získali nové zázemí pár metrů od prosetického střediska, ulice Plynárenská 281. Vznikl
zde i prostor pro asistovaný kontakt a jiná individuální jednání, klubovna starších kluků, sklad i
kancelář. V roce 2018 vás tedy přivítáme na třech místech v Teplicích: dvě jsou
v Proseticích (sídlo a středisko na ul. Rovná 277, pomoc pro rodiny s dětmi na ul. Plynárenská 281)
a v Trnovanech na ul. Maršovská 1539/3. Moc se na vás těšíme.

Děkuji všem spolupracovníkům, institucím, dárcům a ostatním podporovatelům za pomoc, které se nám 
v tomto náročném roce dostalo.

Šťastné dny a pěkné “střediskové” čtení vám přeje

Vendulka Drobná, ředitelka



Historie
Do severních Čech přišli salesiáni po 2. světové válce do uvolněného cisterciáckého kláštera v Oseku. 
Zde nalezli svůj domov a odtud rozvíjeli činnosti v širokém okolí. Jejich aktivity přerušila noc ze 13. na 
14. dubna 1950, kdy byl klášter násilně zabrán. Další činnosti rozvíjeli salesiáni na Teplicku na krátkou 
dobu až po roce 1968 a nově od roku 1990, kdy bylo otevřeno Salesiánské středisko mládeže v Teplicích-
-Šanově, v ulici Pod Doubravkou.

Rok 1998
 Zahájení činnosti v Teplicích-Proseticích pod vedením P. Mgr. Ing. Ladislava Nádvorníka SDB

Rok 2000 
 Zařazení do sítě škol

Rok 2006 
 Školská právnická osoba: Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže

Rok 2009 
 Nové středisko v městské části Trnovany
 Poskytovatel sociálních služeb:
  - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Abalone
  - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Luna
  - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Podaná ruka

Rok 2014
 Odchází zakladatel střediska P. Mgr. Ing. Ladislav Nádvorník 
 Ředitelkou a statutárním zástupcem se stává Vendulka Drobná, DiS. (na pozici ekonom od   
 roku 2000)

Rok 2017
 Ukončení sociální služby - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Abalone k 30. 6. 2017
 Ukončení nájmu prostor v městské části Trnovany, areál Luna k 31. 12. 2017

Současnost
Naše dveře jsou otevřeny všem bez rozdílu vyznání. Program je orientován na děti a mládež, která 
není podchycena jinými zájmovými útvary, případně má výchovné problémy. Vzhledem ke složení oby-
vatel města Teplice tvoří značnou část návštěvníků střediska Romové, a proto věnujeme práci s nimi 
zvláštní pozornost. Přispíváme k výchově, celkovému rozvoji a růstu mladých lidí v salesiánském duchu 
založeném na křesťanských hodnotách. Poskytujeme dětem a mladým lidem vhodné a bezpečné 
trávení volného času. Vytváříme důstojné prostředí pro rozvíjení pozitivního vnímání života, kte-
rého se dětem v domácím prostředí nedostává. Vytváříme a rozvíjíme obecně lidské morální 
hodnoty,  intelektuální a manuální dovednosti každého návštěvníka přiměřeně jeho věku. 
Nezastupitelnou úlohu má individuální přístup ke každému z dětí. 



Poslání a cíle

Naše vize
Poctivý občan, dobrý člověk.

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

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

Cílové skupiny

 děti 3-14 let
 mládež 15-26 let
 rodina jako celek
 lidé, kteří se ocitli v nelehkých životních situacích

Programy

 předškolní vzdělávání
 volnočasové aktivity a vzdělávání
 nízkoprahová zařízení
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi



Programy

Předškolní vzdělávání

Z Programu na podporu integrace romské komunity pro rok 2017 Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR jsme čerpali finanční podporu na projekt “Hrajeme si a učíme IV.”, jehož cílem je zvýšit 
připravenost dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí na povinnou školní docházku, zvýšit a 
podpořit kompetence rodičů při plnění školních povinností.

Základem předškolní přípravy jsou činnosti podporující zvládnutí a rozvoj těch dovedností, které jsou 
potřebné ke vstupu do mateřské školy a 1. třídy základní školy, a to formou her, učení, pohybových a 
výtvarných aktivit. Při práci dbáme na individuální přístup, přihlížíme k věku a schopnostem dětí a také 
k rodinné situaci. Naší snahou je doplňovat rodinnou výchovu a ve spolupráci s rodiči zajistit dítěti do-
statek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho rozvoji a tím dítě připravit na vstup do školy tak, 
aby bylo šťastné a spokojené.

Během celého projektu jsme podpořili 25 dětí.  Schůzky probíhaly v měsících leden až červen a září až 
prosinec třikrát týdně od 8:30 do 11:30. 

Uspořádali jsme několik sportovních a vzdělávacích akcí: Velikonoční tvoření, Předškoláci slaví Den dětí, 
Výlet za opičkami, Návštěva zahradnictví, Vánoční tvoření pro rodiče a děti.



Vzdělávání a volnočasové aktivity

V Salesiánském středisku Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže nabízíme v Proseticích i Trnovanech 
tyto volnočasové aktivity:
 zájmové kroužky
 kulturní a sportovní akce
 doučování
 volnočasová herna
 tábory a příměstské tábory

Doučování

Cílem této činnosti je pomoci dětem ze znevýhodněného prostředí se školními povinnostmi, a tak usnad-
nit jejich začlenění se do většinové společnosti. Doučování žáků probíhá každý den individuální formou, 
kdy se pedagog věnuje jednomu až dvěma dětem. Tímto dochází k většímu zapojení dítěte, a taky k 
rychlejšímu a snazšímu pochopení učiva. Výsledkem je zlepšení známkového průměru a změna postoje 
ke vzdělávání jako takovému. Nejvíce pomáháme dětem s domácími úkoly.  

V roce 2017 navštěvovalo doučování v Proseticích 122 dětí a v Trnovanech 62 dětí.

Otevřená herna

Dětem jsou k dispozici různé společenské hry nebo mají možnost si jen tak povídat, zahrát si stolní 
fotbal, stolní tenis, využít malou horolezeckou stěnu. K venkovním aktivitám využíváme v Proseticích 
přilehlý dvůr, v Trnovanech pak dětské hřiště a travnaté plochy.

Kroužky

Kroužky jsou u nás zaměřeny nejvíce na to, aby se děti během svého volného času smysluplně zabavily. 
I když se snažíme o to, aby děti do kroužků chodily pravidelně, není to podmínkou.

V roce 2017 jsme poskytovali 61 kroužků v Proseticích, navštívilo je 278 dětí a 58 kroužků v Trnovanech, 
navštívilo je 410 dětí. Většina dětí navštěvovala více kroužků.

Nejoblíbenější byly kroužky sportovní a hudební, zejména bicí nástroje. Ze sportovních kroužků je to Box, 
C-walk, Zumba, Fotbal, Florbal, Fotbal, Cyklo-aqua kroužek a Nenuda, z dalších pak Letem světem, Vaření, 
Výzdoba klubu a Herečák.



Příležitostné akce

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže pořádá mimo pravidelný týdenní pro-
gram i další akce, které dětem nabízí nové zážitky a zkušenosti. Patří mezi ně např. dětský den, dis-
kotéky, rukodělné či sportovní akce, turnaje, návštěvy plavecké haly a programy motivované ročními 
„obdobími“ – maškarní párty, valentýnský ples, mikulášská besídka, velikonoční program, vánoční pro-
gram.

V roce 2017 jsme pro veřejnost pořádali Herní festival, Den otevřených dveří v Proseticích, C-walk mee-
ting, tematické diskotéky pro děti i jejich rodiče. Vyhlásili jsme již šestý ročník celorepublikové výtvarné 
soutěže „Namaluj svého anděla“, kterého se zúčastnilo rekordních 574 účastníků z celé republiky.

Podíleli jsme se i na programu Zahájení 863. lázeňské sezony:  lanové aktivity a kreativní činnosti v Zá-
mecké zahradě a Živé Teplice – kreativní koutek pro děti.

Během letních prázdnin jsme paralelně s dětskými tábory pořádali i Léto v sídlišti. To je určeno dětem, 
které z nejrůznějších důvodů odjet na tábor nemohou.  Připravili jsme pro ně jednodenní výlety, zábavné 
a sportovní programy v sídlišti a v blízkém okolí Teplic. 

V roce 2017 jsme uspořádali 10 příměstských táborů, kterých se zúčastnilo 107 dětí a 131 jednodenních 
akcí, kterých se zúčastnilo 3 126 dětí.

Vícedenní pobyty a tábor

Během léta jsme také uspořádali 5 táborů, kterých se zúčastnilo 92 dětí a 28 víkendových a vícedenních 
akcí, kterých se celkem zúčastnilo 287 dětí.



Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Posláním služby je usilovat o pozitivní změnu v životě dětí a mládeže v Teplicích, které jsou nebo mo-
hou být v nepříznivé životní situaci. Snažíme se předcházet jejich sociálnímu vyloučení pomocí těchto 
prostředků:

 poskytnutím prostoru
 radou
 odbornou pomocí
 informacemi

Prosetice

V Proseticích jsme k 30. 6. 2017 ukončili službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Abalone. 
Důvodem bylo nízké financování.

Aktivity, které naše nízkoprahové zařízení charakterizovaly, byly otevřená herna pro všechny klienty 
a pomoc v jakékoli životní situaci. Abalone navštěvovaly děti a mládež ve věku od 9 do 26 let. Denní 
průměr byl cca 30 uživatelů. V otevřené herně, kam mohla mládež přijít a odejít libovolně během dne, 
si mohli klienti zahrát jakoukoli hru nebo si jen tak povídat, ale především s námi řešit jakékoli své pro-
blémy. Nejčastěji jsme s klienty řešili školní problémy a záležitosti školy. Nabízeli jsme různé možnosti 
stipendií, pomáhali s výběrem střední školy, přípravou na přijímací zkoušky i přestupem na jinou školu. 
Motivovali jsme děti ke smysluplnému trávení volného času a přijetí zodpovědnosti za své jednání. 

Služby Abalone využilo od 1. 1. do 30. 6. 2017 celkem 176 uživatelů.

Trnovany

V Trnovanech nabízíme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Luna. Zařízení Luna je zaměřené na  
věkovou skupinu 13-26 let. Denní průměr byl cca 35 uživatelů. Pro každou skupinu je program 
uzpůsoben tak, aby odpovídal věku jejich členů. Zařízení funguje v kombinaci s nabídkou dalších 
programů. 

Nabízenou aktivitou je zejména otevřený prostor, kde mohou klienti posedět a popovídat si s ostatními. 
Dále si zde mohou zahrát volnočasové aktivity, které slouží k rozvoji různých dovedností a schopností
a jsou prostředkem k navázání kontaktu pro další sociální působení. Je zde prostor k aktivitám umož-
ňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí – zprostředkování brigád, 
kontaktování firem či jiných institucí. Podporujeme sociální začleňování osob – práce se skupinou, indi-
viduální rozhovor, poradenství, pomoc v krizi, besedy a přednášky v rámci prevence sociálně-patologic-
kých jevů. Nedílnou součástí sociální služby je pomoc s vyřizováním běžných záležitostí, jako je dopro-
vod nebo jednání s institucemi, s uplatňováním na trhu práce, s vytvořením životopisu či motivačního 
dopisu nebo s vyplňováním formulářů (dávky, registrace, škola, zaměstnání).

Služby Luna využilo v roce 2017 celkem 331 klientů, většina ve věku 13-18 let. 
 



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Podaná ruka

Cílem služby je podpora rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouho-
době krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují 
další rizika ohrožení jeho vývoje. Motivujeme rodinu k tomu, aby se na řešení problému aktivně
spolupodílela. Služba je poskytována zdarma ambulantní i terénní formou. Mnoho rodin se potýká 
s nejrůznějšími problémy, např. nevhodné chování dětí, záškoláctví, dluhy, částečná negramotnost apod. 
Snažíme se motivovat rodinu, aby měla vůli své problémy aktivně a samostatně řešit. K tomu rodině 
poskytujeme nezbytnou pomoc například v těchto oblastech: 

 pomoc při výchově a vzdělávání
 podpora rodičovských dovedností 
 v běžném životě 
 poskytnutí základních informací a kontaktů na další odborníky a instituce 
 pomoc při výchově dětí a plnění školních povinností 
 právní poradenství – dluhy, exekuce apod. 
 pomoc při jednání s institucemi (Úřad práce, sociální odbor, škola.)
 doprovod na úřady 
 hledání vhodnějšího bydlení 
 hledání zaměstnání, rekvalifikačních kurzů
 pomoc při řešení rodinných vztahů 
 finanční plánování domácnosti apod. 

Službu v roce 2017 využilo 123 zájemců, počet intervencí byl 959 a počet kontaktů 559.



Pracovní tým
Ředitelka, statutární zástupce organizace: Vendulka Drobná, DiS.

Pracovníci:

Pavlína Bláhová, pedagog volného času
Jiří Čonka, pedagog volného času, grafik
Martin Drobný, administrativní pracovník
Romana Gabrielová, pracovník úklidu
Amálie Holubová, pedagog volného času, pracovník v sociálních službách
Kateřina Horčíková, DiS., pedagog volného času, sociální pracovník
Bc. Helena Janíková, pedagog volného času
P. Mgr. Petr Kalas, SDB, pedagog volného času, koordinátor dobrovolníků
Miluše Lifková, DiS., pedagog volného času, sociální pracovník
Mgr. Kateřina Mackalová, pracovník v sociálních službách
Dana Machová, DiS., pedagog volného času, sociální pracovník 
Hana Machová, ekonom, PR manažer
Mgr. Tomáš Mareš, pedagog volného času 
Mgr. Dana Páleníková, DiS., sociální pracovník, vedoucí sociálně aktivizačních služeb
Bc. Lucie Procházková, pedagog volného času, sociální pracovník 
Lucie Rupprichová, DiS., pedagog volného času, sociální pracovník, manažer
Bc. Šárka Slabá, pedagog volného času, koordinátor dobrovolníků
Jiří Slivoně, správce
Ema Slivoňová, pracovník úklidu
Marie Stará, asistent pedagoga
Pavel Špivák, pedagog volného času
Mgr. Jana Švecová, DiS., pedagog volného času, sociální pracovník, manažer
Jiřina Tétauerová, DiS., pedagog volného času, sociální pracovník
Břetislav Zaspal, administrativní pracovník

Externisté:

Alena Andrlová, asistent pedagoga
Matěj Bárta, asistent pedagoga
P. Mgr. Václav Čunek SDB, pedagog volného času
Romana Gabrielová, asistent pedagoga
Mgr. Věra Gajdůšková, pedagog volného času
Jaroslav Hunka, pedagog volného času
Mgr. Lenka Janoušková, pedagog volného času
Mgr. Lucie Plchotová, speciální pedagog
Marie Stará ml., DiS., pedagog volného času
Jiřina Šandová, DiS., pedagog volného času
Barbora Špiváková, pracovník úklidu
Pavlína Urbanová, asistent pedagoga
Mgr. Tetyana Uslontseva, asistent pedagoga
Kateřina Váňová, táborová kuchařka



Dobrovolníci:

Kroužky a doučování
celkem 1173 hodin

Jůza Pavel
Vaňová Katka
Palíšek Miroslav
Makovcová Simona
Tilzová Marcela
Klačanová Nikol
Hulová Marta
Hurník Jan
Kuričaj Patrik
Budek Martin
Šafránková Margita
Šabart Petr
Trsková Marie
Preslav Zhenilov
Helerová Zuzana
Reichová Štěpánka
Panešová Kateřina
Bláhová Zuzana
Filípek Tomáš
Klasová Paraska
Horová Viktorie
Hošková Dita
Hanzlík Jan
Cach Jan
Vršatová Linda
 
Pobytové akce:

Barabáš Martin
Barabášová Magda
Čunek Václav
Drobný Dominik
Hulínská Kateřina
Lanková Viktorie
Mráčková Ludmila
Nerudová Rozálie
Palíšek Miroslav
Sloup Jakub

raktikanti:

14 studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol

Asistenti z řad klientů
celkem 200 hodin

Bongilaj Josef
Strkáč Martin
Šimůnek Pavel
Strkáčová Lenka
Eliášová Eliška
Gorol Lukáš
Lučka Lukáš
Michálek Ladislav
Michálek Radek
Maňkoš Martin
Topičová Dominika
Kubík Daniel
Kudračová Marie
Patyková Karolína
Eliášová Natálie
Dudi Jan           
Eliáš Jaroslav
Olahová Nikola
Rakaš Roman

Členové rady ŠPO: 

Ing. Tomáš Petrůj Ph.D.
Mgr. Ing. Michal Svoboda
Mgr. Vojtěch Sivek



Podporují nás
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Statutární město Teplice
Ústecký kraj a s ním i Evropská unie - Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost 
Nadace Agrofert
Havel & Partners
Římskokatolická farnost – děkanství Teplice
Le Minh Cuong

Za další spolupráci děkujeme: 

Jansen Display
Stavebniny HAVI
AutoCont CZ 
Jaroslav Janšta – elektromontáže
Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Magistrát města Teplice
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Teplice
Oblastní charita Teplice
Mgr. Gabriela Šťastná
Květina, z.s.
Fond ohrožených dětí - Klokánek, Teplice
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, pobočka Krupka
Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o.p.s.
OSBD Teplice
Základní škola Edisonova
Základní škola Plynárenská

a dalším...

EVROPSKÁ UNIE



Organizace a řízení
Název: Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže

Sídlo: Rovná 277, 415 01 Teplice

Místa výkonu činnosti:
Rovná 277, Teplice - Prosetice - (DDM)
Jana Koziny 1628, Teplice - Trnovany (DDM, NZDM) do r. 2017
Maršovská 1539/3, Teplice - Trnovany (DDM, NZDM) od r. 2018
Plynárenská 281, Teplice - Prosetice (SAS)

Telefon:
417 578 480, 603 561 984 (Rovná 277)
411 131 072 (Jana Koziny 1628, Maršovská 1539/3)
732 489 774 (Plynárenská 281)

www stránky: http://teplice.sdb.cz

e-mail: ssst@teplice.sdb.cz

Právní forma: školská právnická osoba

Identifikační číslo zařízení: 610 400 894

IČO: 65607368

Bankovní účet pro dary: 2401143941/2010

Datum zařazení do sítě škol: 1. 9. 2000

Datum registrace sociálních služeb: 1. 1. 2009

Ředitel, statutární zástupce:
Vendulka Drobná, DiS.

Údaje o jmenování:
jmenovací dekret č. j. 211/2013 ze dne 16. 12. 2013

Zřizovatel:
Salesiánská provincie Praha,
Kobyliské náměstí 1, 180 00 Praha-Kobylisy
IČO: 00406929
Právní forma zřizovatele: církevní právnická osoba



orgánu
1 x

65607368

Rovná  277
Teplice
415 01

ke dni 31.12.2017

ve zkráceném rozsahu

TEXT

5

Celkem

7

Hlavní

6

3 4412 2353 206A. I.

9 6364 1 9557 681Osobní nákladyA. III.

316 625Ostatní nákladyA. V.

Náklady celkem 13 10810 912 2 19610

12 85412 2 20210 652Provozní dotaceB. I.

28813 288B. II.

21114 30181B. III.

215 11B. IV.

13 35511 122 2 23317

247210 37C. 18

247210 37D. 19

-----

Pozn.:

Sestaveno dne: 30.03.2018

-----



Rovná 277
Teplice
415 01

Název, sídlo a právní forma

ke dni 31.12.2017

65607368

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni

1c

Stav k prvnímu dniAKTIVA

a
B. 6 2 7441 996

7Zásoby celkem 195 200B. I.
8Pohledávky celkem 25B. II.
9 1 796 2 516B. III.

10Jiná aktiva celkem 5 3B. IV.
Aktiva celkem 11 2 7441 996

a

PASIVA Stav k prvnímu dni

c 3

Stav k posled. dni

b 4
A. Vlastní zdroje celkem 12 1 4281 182

13 188 195A. I.
14 994 1 233A. II.

B. Cizí zdroje celkem 15 1 316814
17Dlouhodobé závazky celkem 152 157B. II.
18Krátkodobé závazky celkem 662 1 130B. III.
19Jiná pasiva celkem 29B. IV.

Pasiva celkem 20 2 7441 996

Pozn.:

Sestaveno dne: 31.03.2018
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