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1. Úvodní slovo
Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé.
Po roce vám opět představuji výroční zprávu Salesiánského střediska Štěpána
Trochty – domu dětí a mládeže.
Rok 2019 byl rokem poklidným, bez větších výkyvů v naší běžné činnosti.
V únoru jsme oslavili 20. narozeniny prosetického střediska, připravovali jsme
pravidelný program v Proseticích i Trnovanech, věnovali jsme se sociální práci
pro děti, mládež a rodiny. Ke sportovním aktivitám jsme nově využívali i pronajatý bývalý fitness v Proseticích.
Největší radost nám dělal zájem o nové Programy pro školy, které se věnují preventivním aktivitám na zlepšení vztahů ve třídách, bezpečnosti dětí na internetu
a teambuildingům pro učitele.
V závěru roku se nám (Salesiánské provincii, která je naším zřizovatelem) podařilo získat budovu v Hlávkově ulici. Tu chceme proměnit v Živý dům, kam by se
v budoucnu měli přestěhovat tepličtí salesiáni i trnovanské středisko. Je tedy
před námi spousta práce, ale za námi i spousta dobrého pro město Teplice.
Vraťte se s námi na těchto stránkách do loňského roku…
Ze srdce děkuji za práci našich dobrovolníků i zaměstnanců a za finanční
i hmotnou pomoc, které se nám dostalo a které si velmi vážím.
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Těší mě, že naše práce propojuje a pomáhá.
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• Vendulka Drobná, ředitelka

2. 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. Svou činností se zaměřuje zejména na děti
a mládež od 6 do 26 let, nezapojené v jiné organizaci nebo pocházející ze sociálně slabých rodin. Zápisné je pouze 5 Kč na školní rok a zahrnuje možnost chodit na kroužky, využívat hernu, navštěvovat doučování. Zaměstnanci
a dobrovolníci vytváří místo k setkávání dětí a mládeže, zvláštní pozornost
věnují dětem ze sociálně slabých rodin. Starší mládeži pomáhají se studiem, hledáním práce a různými těžkostmi, které zrovna řeší. Připravují hry, akce nebo
tábory. Zkušenosti z dvacetileté práce střediska nabízí i celým rodinám s dětmi.
Pro školy také organizují programy na zlepšení vztahů ve třídách a bezpečnosti
na internetu.

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.
Našim cílem je samostatný, zodpovědný a čestný člověk.

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

Naléváme mladým chuť do života.
naše motto
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3. Programy
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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
věrohodnost, přirozená autorita pracovníka
kontinuální péče (klient nás zajímá v dlouhodobém horizontu, péče
i o následující generace)

Druhy programů

•
•
•
•

Vzdělávání a volný čas
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Programy pro školy

Místa programů

• Teplice-Prosetice, Rovná 277
• Teplice-Prosetice, Plynárenská 281
• Teplice-Trnovany, Maršovská 1539/3
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4. Vzdělávání a volný čas (DDM)
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V herně si děti hrají hry nebo si jen tak povídají. 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, kdy se pedagog věnuje
jednomu dítěti či skupince dětí. Pomáháme s doučováním konkrétních úkolů
nebo učební látkou.
Zájmové kroužky smysluplně vyplňují volný čas dětí. Nejsou orientované
na špičkové výkony, ale na hledání a podporu talentů. I když se snažíme o to,
aby děti do kroužků chodily pravidelně, není to podmínkou. Děti se rozvíjí formou dramatických, hudebních, sportovních, výtvarných a dalších aktivit. V roce
2019 využilo naše služby 731 dětí, které si vybíraly ze 122 kroužků.
Akce a tábory, to jsou výlety, přespávačky, divadla, turnaje, plavání nebo lyžování. Na tábory jezdíme do jiných měst, kde přespáváme, nebo připravujeme
příměstské tábory s odpoledním návratem domů.
V roce 2019 jsme pořádali tyto akce: Pravidelné úklidy v okolí středisek, pracovní a jiné víkendovky, jarní a podzimní prázdniny, letní tábor, léta v sídlišti,
přednášky, besedy, vědomostní soutěže, sportovní turnaje, tvořivé dílny, sbírka
pro pěstouny, benefiční koncert, Masopust, Velikonoční cesta, výtvarná soutěž
„Namaluj svého anděla“, kulaté stoly „Jak se žije dětem a mládeži“.
Zapojili jsme se do těchto akcí: Tříkrálová sbírka, Ukliďme Česko, Noc s Andersenem, 72 hodin, Noc kostelů, Den neziskovek, Zahájení lázeňské sezóny, Živé
Teplice, Barevná planeta, Jsem laskavec, Česko zpívá koledy.

V roce 2019 jsme také zahájili Projekt Šablony II, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009802.
Cílem projektu je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání 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 31. 12. 2020.
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5. Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež (NZDM)
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• NZDM je sociální služba nabízející pomoc starším dětem a mladým

lidem od 13 do 26 let při řešení jejich životních těžkostí. Pomáhá jim
stát se zralými lidmi, kteří se úspěšně začlení do společnosti.
• Pracovníci se individuálně věnují každému klientovi a společně s ním 		
plánují způsob, jak zvládat náročné životní situace.
• Klienty vedeme k převzetí zodpovědnosti za svůj život i za společnost, 		
ve které žijí. Některé klienty proto zapojujeme i do přípravy programů
pro mladší děti.
• Mladí lidé mohou u nás dále trávit volný čas, zahrát si kulečník, fotbálek,
šipky nebo se zapojit do sportovních činností, turnajů, pracovních
a jiných víkendovek.
V roce 2019 jsme se věnovali 118 klientům do 18 let a 58 klientům nad 18 let.
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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6. Programy pro školy
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ŠTĚPÁN
je Školní Týmový Program pro žáky 4.–8. tříd, zaměřený na podporu dobrých
vztahů v třídním kolektivu, spolupráci a respekt mezi dětmi. Sestaven je z pohybových aktivit a her, tvořivých činností, práce ve skupinkách, diskuze a zpětné
vazby. V roce 2019 jsme připravili 41 programů pro 25 tříd z 11 škol v Teplicích
a blízkém okolí.

BEZPEČNĚ INTERNETEM
je program pro žáky 4.–9. tříd základních škol, zaměřený na prevenci rizikového
chování na internetu a kyberšikany. Sestaven je ze seznamovacích a skupinových aktivit, pohybových aktivit, přednášky a diskuze na téma kyberšikana.
Programu se v roce 2019 zúčastnilo 133 žáků z 10 tříd 4 základních škol.
Zorganizovali jsme i jednu přednášku pro rodiče.

TEAMBUILDING
pro pedagogické pracovníky připravujeme na míru. Připravili jsme program pro
jeden tým s 27 učiteli.
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7. Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi (SAS)
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V programu Podaná ruka podporujeme a aktivizujeme rodiny s dětmi, které se
ocitly v obtížné situaci. Podpora je poskytována tak, aby v budoucnosti rodina
své obtíže zvládala samostatně a aktivně. Službu 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 v kanceláři SAS.
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 2019 jsme aktivně spolupracovali se 70 rodinami.
Pomoc a podpora

•
•
•
•
•

při řešení konfliktů v rodině
při řešení výchovných problémů dětí
při jednání s úřady a institucemi
při problémech s bydlením, zadlužením, uplatněním na trhu práce
poradenství v oboru právním a speciální pedagogiky

Projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2, CZ.03.2.60/0.0/0.0/
15_005/0005703 spolufinancuje Evropská unie – Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ústecký
kraj, Statutární město Teplice, dárci, dobrovolníci a další podporovatelé. Cílem
projektu je zajištění podpory vybraných sociálních služeb na území Ústeckého
kraje. Termín realizace 1. 4. 2017 – 31. 12. 2020.
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8. Živý dům
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Salesiánská provincie se na konci roku 2019 stala majitelem budovy
bývalých jeslí v Hlávkově ulici 1203, Teplice-Trnovany. Tento dům byl roky
neobydlený a my se chystáme jej opravit, zrekonstruovat a oživit, zvelebit
zahradu i vybudovat hřiště. Předpokládáme, že do něj v budoucnosti přestěhujeme aktivity ze střediska v Maršovské ulici.
Máme radost, že dětem bude sloužit i dál.
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9. Děkujeme dárcům
a spolupracujícím organizacím
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• 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

• Římskokatolická farnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

– děkanství Teplice
Havel & Partners, advokátní 		
kancelář
Knauf Insulation
Stavebniny HAVI
AGC Flat Glass Czech
Dárcovský fond AGC Automotive
Czech, Ústecká komunitní nadace
F - nadace
Severočeská vodárenská
společnost
Minarix
MUDr. Jan Bartůšek
Martin Budek
Marie Dolistová
Mgr. Jana Harmachová
Mgr. Hana Pupíková
Mgr. Iva Reichová
PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.
Mgr. Gabriela Šťastná
Mgr. Tomáš Zdechovský
Alice a Petr Mackovi, Taneční
kurzy manželů Mackových

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kateřina Novotná, KN OPTIK
Jaroslav Janšta – elektromontáže
Jansen Display
Nakladatelství Dobrovský
Nakladatelství Fraus
HET spol. s r.o.
J2B Comunity
Jaroslav Tůma, Simply-T
PharmDr. Milan Kuna
Hero Clan: Kristýna Dlasková,
Mikoláš Fišer
Člověk v tísni o.p.s.
– Retrostipendia
Oddělení sociálně právní ochrany,
Magistrát města Teplice
Úřad práce ČR, kontaktní
pracoviště Teplice
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.
Nadační fond Veroniky Kašákové
Oriflame
OSBD Teplice
Galerie Teplice
Základní škola, ul. Edisonova
Základní škola, ul. Plynárenská
Základní škola, ul. Maršovská
a další…
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10. Děkujeme dobrovolníkům
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Margita Šafránková – doučování | Pavel Jůza – turisťák a herna | Paraska Klasová – doučování | Miroslav Palíšek – kytara | Jana Neuhöferová – letem světem a herna | Tomáš Cieplik – herna | Marta Hulová – herna | Zdeňka Pospíšilová – stavitel | Ladislav Šprinc – plavání | Petr Slavíček – doučování | Jana
Kubátová – doučování
Tábory a akce: Jana Pustějovská | Monika Černá | Anežka Hanzlíková | Jan
Hanzlík | Lukáš Šarišský | Roman Rusňák | Petr Mašek | Jakub Sloup | Viktorie
Lanková | Rosálie Rakašová | Anna Anderlová | Dominik Drobný | Nataša Kleplová | Stanislav Vocásek

ADOPCE NA DÁLKU
Protože díky naší několikaleté podpoře vystudoval mladý chlapec Shanel
Fernandes z Indie, adoptovali jsme si začátkem roku 2019 indickou dívenku Savi Shetty.
Adopce na dálku je zprostředkována Arcidiecézní charitou Praha.
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11. Finanční zpráva – rozvaha
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12. Finanční zpráva – výkaz zisku 		
a ztráty
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13. Časová osa

Zařazení do sítě škol
a školských zařízení
MŠMT.

Příchod salesiánů
do Teplic, založení
salesiánského
střediska.
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Listopad
1990
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25. února
1999

Otevřena druhá
pobočka
v Teplicích
-Trnovanech.

Registrace sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Podaná ruka.

1. září
2000

Otevření střediska
v Teplicích-Proseticích.

1. ledna
2009

1. července
2009

Registrace
nízkoprahových
zařízení pro děti
a mládež Abalone
v Proseticích a Luna
v Trnovanech.

Nabídka Programů
pro školy.

Ukončena jedna
sociální služba
– nízkoprahové
zařízení pro děti
a mládež Abalone.
září
2019

leden
2018

září
2018

31. prosince
2017
Salesiáni se stávají
vlastníky budovy
bývalých jeslí
v Teplicích-Trnovanech,
Hlávkově ulici.
Přesun trnovanské
pobočky z Luny do ulice
Maršovská 1539/3. Vznik
třetí pobočky TepliceProsetice, Plynárenská 281
pro sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi.
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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@teplice.sdb.cz
Web: teplice.sdb.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

* ) 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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Nakladatelství Dobrovský | Nakladatelství Fraus | HET spol. s r.o. | Člověk
v tísni o.p.s. | Úřad práce ČR | 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. | Nadační fond Veroniky Kašákové | Oriflame |
Galerie Teplice

Děkujeme!

