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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,
s radostí vám opět představuji výroční zprávu Salesiánského střediska Štěpána Trochty –
domu dětí a mládeže.
V roce 2021 jsme se mohli po více jak roční pauze vrátit k naší běžné činnosti. I přesto, že
jsme prvních pár měsíců pracovali v omezeném režimu a větší část našich aktivit tvořilo
online doučování, od září jsme znovu spustili v obou střediscích zájmové kroužky v plném
rozsahu. Vrátili jsme se také k intenzivnější pomoci a podpoře rodin v sociálně aktivizačních
službách, která byla vzhledem k uplynulému roku velmi potřebná.
Rozběhly se také Animo - programy pro školy. Jsem ráda, že po roce, který děti strávily více
doma u počítačů než se spolužáky ve škole, byl o naše preventivní programy takový zájem.
Po několika měsících převážně úklidových prací se nám také podařilo oživit náš Živý dům.
Prostory, kterými celý objekt disponuje jsme se snažili maximálně využít. Zrealizovali jsme
zde několik povedených akcí, jak pro naši klientelu nebo veřejnost, tak i pro pár soukromých
účelů. O tom, jak se nám dařilo v ostatních službách se dočtete na dalších stránkách.
Ze srdce bych zde chtěla také poděkovat za práci našich zaměstnanců, externistů
a dobrovolníků a za finanční i hmotnou pomoc, které se nám dostalo, a které si velmi vážím.
Vendulka Drobná, DiS.
ředitelka
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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. Svou činností
podporujeme děti a mládež ve věku 6–26 let. Dveře střediska jsou otevřeny všem dětem bez
rozdílu, nerozlišujeme zde národnost, náboženské vyznání ani školní prospěch. V rámci
aktivit, které jako středisko nabízíme se snažíme dětem a mládeži porozumět, nacházet
jejich talent, doprovázet je na jejich cestě dospíváním a být pro ně přitom dobrými vzory.
Základem naší činnosti jsou volnočasové aktivity a vzdělávání. Nabízíme podporu při studiu,
kariérní poradenství, širokou nabídku zájmových kroužků, pravidelné doučování a bezpečné
prostředí pro volnou činnost a setkávání se s kamarády.
Naši zaměstnanci a dobrovolníci pravidelně připravují atraktivní program do otevřeného
klubu, motivační hry, tematické i výjezdové akce a tábory.

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.

Salesiánská výchova je založena na křesťanských hodnotách, na hlubokém
přesvědčení, že každá lidská bytost je jedinečná, neopakovatelná a
schopná druhé obohatit.
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NALÉVÁME MLADÝM CHUŤ
DO ŽIVOTA

PROGRAMY

V programech se odráží salesiánský styl, vyznačující se těmito znaky:
laskavé jednání s klienty
integrální péče (propojování sociální, pedagogické a pastorační práce)
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)

DRUHY PROGRAMŮ

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

MÍSTA PROGRAMŮ
Teplice-Prosetice, Rovná 277
Teplice-Prosetice, Plynárenská 281
Teplice-Trnovany, Maršovská 1539/3
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VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS (DDM)

Herna nabízí dětem a mládeži víc, než jen možnost zapůjčování si her. Je také místem,
kde si mohou svobodně promluvit s přáteli i vedoucími, a najít zde podporu a pochopení,
kterého se jim doma nemusí dostávat.
Každý den jsou vedoucí také k dispozici na pravidelné i nárazové doučování. To probíhá
převážně individuální formou, kde se vedoucí věnuje pouze jednomu dítěti nebo menší
skupince. Pomáháme s domácími úkoly, nepochopenou učební látkou, ale také s přípravou
na přijímací zkoušky. V roce 2021 využilo možnost doučování 132 dětí.
Snažíme se, aby děti a mládež využívali svůj volný čas aktivně a smysluplně jako prostor
k vlastnímu rozvoji. Nabízíme jim proto širokou škálu zájmových kroužků - sportovních,
hudebních, výtvarných i vzdělávacích. V tomto roce jsme otevřeli 95 kroužků, které
navštěvovalo 420 dětí a mladých lidí.
Pořádáme také vícedenní pobytové akce, léta v sídlišti a tábory. Cílem těchto akcí je
podpořit vztahy mezi dětmi, posílit jejich sociální dovednosti a schopnosti, ale také vzít je na
místa, kam je pro ně obtížné se dostat. Často vyrážíme do přírody, do muzeí či zoologických
zahrad, anebo navštěvujeme památky. V tomto roce jsme uspořádali 2 tábory, 2 Léta v
sídlišti a 10 přespávacích akcí.

Jako malej jsem do střediska chodil a hodně mě to tam bavilo,
i kolektiv byl příjemný. Teď docházím do střediska jako praktikant. Tahle práce je
super a má smysl. Jde tady o to že pomáháte těm dětem skoro se vším a navíc během
jejich volného času, takže nejsou na ulici, kde se mohou naučit špatným návykům.
- Pavel Dobai, praktikant
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AKCE

AKCE

Výhodou našich akcí je nízká cena, a tedy i jejich dostupnost. Zážitky z akcí a táborů
pomáhají dětem lépe poznat sami sebe i své kamarády. Učí se během nich věci, na které
během týdne není prostor. Tento rok jsme se po více jak roční odmlce mohli k pořádání akcí
opět vrátit a plně jsme toho využili.

STŘEDISKOVÉ AKCE
Tyto akce probíhají obvykle v prostorech středisek a většina z nich se koná již tradičně.
Tento rok jsme pro děti, které jsou do střediska přihlášeny, uspořádali Den Země,
Odměnovku za kroužky, Fotbalový turnaj, Dušičky a Vánoční besídku.
Některých akcí se mohou zúčastnit také děti ze sídliště, které do střediska přihlášené nejsou.
V první polovině roku nás při pořádání akcí omezovala covidová opatření. Uspořádali jsme
proto „bezkontaktní akci Ukliďme Česko" a Velikonoční cestu. S postupným rozvolňováním
se nám podařilo zrealizovat také Den dětí, Ukončení školního roku, Zahájení školního roku,
Halloween a Mikuláše.

AKCE PRO MLÁDEŽ
Akce pro mládež cílíme na mladé lidi ve věku 13 až 26 let, kteří navštěvují středisko
v Proseticích a nízkoprahové zařízení v Trnovanech. V roce 2021 jsme pro mládež uspořádali
Úvodní setkání, Pracovní sobotu, Vánoční besídku a Podzimní prázdniny. Zrealizovali jsme
také několik tematických besedy a workshopů, turnajů v šipkách, stolním tenise a stolním
fotbálku a doprovodili jsme je na veletrh vzdělávání Šance.

ZAPOJILI JSME SE DO TĚCHTO AKCÍ
Pravidelně se také účastníme akcí, které pořádají jiné lokální organizace pro širokou
veřejnost. V letošním roce jsme se zúčastnili Slavnostního zahájení 868. lázeňské sezony,
Živých Teplic a Živých Teplic v muzeu, Jarmarku chutí a Barevné planety.
Projekt Šablony II, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009802. Cílem projektu byla 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 30. 06. 2021.
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ LUNA (NZDM)

NZDM je sociální služba nabízející pomoc starším dětem a mládeži od 13 do 26 let 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 příprav programů pro mladší děti.
Práce s klienty NZDM je individuální. Pracovník společně s klientem plánují způsob, jak
zvládat náročné životní situace.
Mladí lidé u nás mohou trávit volný čas a zúčastnit se volnočasových aktivit např. hrát
kulečník, šipky nebo deskové hry. Pořádáme pro ně také pracovní "víkendovky" či besedy.

Cílem této služby je mladý člověk, který přistupuje aktivně ke svému životu a dokáže za něj
přebrat odpovědnost. Je schopen se vhodně postarat o sebe i o druhé, umí si na život vydělat
poctivou prací, reflektuje své emoce a zná své silné a slabé stránky. Uvědomuje si také své
sociální role, do kterých během života vstupuje a jedná v nich zodpovědně.

V roce 2021 jsme se věnovali celkem 124 klientům, z nich bylo 76 pod 18 let a 47 nad 18
let. Nejstěžejnějšími tématy, které jsme s klienty probírali, byly práce, škola a dobrovolná
výpomoc při kroužcích a akcích ve středisku.

V posledním roce se mi stalo, že klient, který středisko dříve navštěvoval, a teď o něm
člověk půl roku nevěděl, přišel a nadšeně vyprávěl, jak se má. Poprosil o pomoc se
sepsáním životopisu nebo kontrolou nové pracovní smlouvy a zase „zmizel“.
Je to smutné, ale tak to vypadá, když děláme práci dobře.
- Marie, pracovnice NZDM
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI PODANÁ RUKA
(SAS)

V programu Podaná ruka se zaměřujeme především na pomoc a podporu rodinám, které se
ocitly v obtížné životní situaci, při které je ohrožen zdravý vývoj dětí. 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 konzultací v naší kanceláři (ambulantní forma).

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

OBLASTI POMOCI A POD PORY

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

V roce 2021 jsme poskytli pomoc a podporu 37 rodinám a věnovali se celkem 109 klientům.
Došlo k zásadnímu navýšení materiální a potravinové pomoci, kterou jsme mohli poskytovat
za pomoci farníků a dalších dárců, Květiny z.s. a Oblastní Charity Teplice. S rodinami jsme ve
spolupráci s Mgr. Gabrielou Šťastnou řešili také návrhy k soudu a posilovali jsme
kompetence rodičů především v oblasti vzdělávání dětí, řešení krizí a jednání s úřadem
práce. Pomáhali jsme také s distanční výukou, online doučováním a komunikací mezi
rodinami a zaměstnanci základních škol.
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PROJEKT KLÍČ KE ZMĚNĚ

V roce 2021 jsme za podpory Nadace České spořitelny zahájili pilotní projekt Klíč ke změně.
Projekt se zaměřuje na pomoc a podporu znevýhodněným dětem ve věku 3-8 let ve
vzdělávání, ve spolupráci s rodinou a pedagogy a dalšími odborníky. Cílem projektu je
propojit tyto aktéry tak, aby se zlepšila jejich vzájemná komunikace a spolupráce ku
prospěchu dětí ve vzdělávání. Stali jsme se tak jednou z organizací spolupracující
s Platformou pro včasnou péči.
V rámci projektu realizujeme
Konzultační hodiny na základních školách při nichž usilujeme o navázání mezioborové
spolupráce mezi pedagogy a SAS
Klíček - kroužek pro děti od 3 do 8 let, během kterého rozvíjíme a trénujeme dovednosti
a znalosti potřebné pro vzdělávání v MŠ a ZŠ
Letní školu - 2týdenní turnus rozvojových aktivit pro děti od 5 do 8 let se záměrem
usnadnit jim nástup do mateřských a základních škol

Platforma pro včasnou péči je neformální spojení organizací z České republiky, které se
v různé míře věnují právě včasné péči. Vznikla v lednu 2020 jako výsledek dlouholetého
postupného síťování.
Cílem nově vzniklé Platformy pro včasnou péči, jež je naše organizace součástí, je
poskytnout prostor pro organizace a další profesionály z celé ČR, kteří chtějí efektivněji
ovlivňovat systémové změny v oblastech, které jsou pro včasnou péči klíčové.

Dlouhodobým nedostatkem českého vzdělávacího systému je velká závislost výsledku
vzdělávání dětí na socioekonomickém a kulturním statusu rodiny, čímž dochází k
reprodukci nerovností.
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ANIMO- PROGRAMY PRO ŠKOLY

Děti tráví značnou část svého dětství ve škole, a proto je důležité, aby se v ní cítily dobře.
V Animo programech pracujeme zábavnou a aktivitní formou na ladění vztahů ve třídním
kolektivu. Zaměřujeme se na komunikaci a spolupráci mezi dětmi. Na našich preventivních
programech chceme, aby děti zažily respekt, učily se toleranci a bavily se. Důležité je pro nás
také zapojení třídního učitele.
ŠTěPánek

pro 1.–3. 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.

Adaptační program

pro 6. ročník ZŠ
Zážitkový workshop
pro šesťáky s cílem pozitivního
nastartování třídního kolektivu
na cestě druhým stupněm.
Na workshop lze dále navázat
programem ŠTěPán.

ŠTěPán

pro 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.

Program na klíč

selektivní primární prevence –
Program určen pro třídní
kolektivy, které jsou ohroženy
rizikovým chováním, nebo se v
nich rizikové chování v menší
míře již vyskytuje.

Bezpečně internetem

pro 1.-9. ročník ZŠ
Preventivní interaktivní
zážitkový workshop zaměřený
na bezpečný pohyb a chování
na internetu a sociálních sítích,
seznamuje s druhy kyberšikany.

Ucelený program

pro 1.–5. a 6. - 9. ročník ZŠ
Systematická práce
a provázení dané třídy během
celého prvního stupně.
Zaměřuje se
na vztahy mezi žáky.

Rozlučka

pro 5. a 9. ročník ZŠ
Workshop umožní žákům
zreflektovat školní docházku,
dát si pozitivní zpětnou vazbu.

Teambuilding

Program pro pedagogické
pracovníky a pracovníky v
sociálních službách. Aktivity
zaměřené na podporu
komunikace a spolupráce v
týmu, zlepšení důvěry a nové
zážitky s kolegy.

Rok 2021 byl pro Animo velmi úspěšný. Ačkoliv jsme naše programy mohli realizovat až od
druhé poloviny roku, podařilo se nám vstoupit do 12 základních škol z Teplic a blízkého
okolí. S programem ŠTěPánek jsme navštívili 3 třídy, s programem ŠTěPán 13 tříd, workshop
Bezpečně internet proběhl ve 4 třídách a Adapatční kurz jsme zrealizovali ve 2 třídách.
Celkem jsme se setkali se 340 žáky a žákyněmi.

Program se mi líbil. Až mě překvapuje jak jsme spolupracovali. Každá hra byla jiná, ale
všechny byly zaměřené na to, abychom měli lepší vztah mezi sebou, děkuji.
- zpětná vazba od žákyně na program ŠTěPán
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
NAMALUJ SVÉHO ANDĚLA

V listopadu 2021 jsme vyhlásili jubilejní 10. ročník výtvarné soutěže Namaluj svého anděla.
Za deset let nám do soutěže dorazilo 4 171 výtvarných děl a letošního ročníku se zúčastnilo
se 66 škol a dalších zařízení z celé ČR.

TÉMA ANDĚL V RUINĚ
K tématu nás inspiroval náš projekt Živý dům, přestavba ruiny bývalých jeslí na středisko pro
děti a mládež, díky kterému zachraňujeme kousek starých Teplic a vytváříme místo na
doučování, zájmové kroužky, akce, sociální služby i programy pro školy. Svého anděla však
účastníci nemuseli spojovat s naším projektem.
Na adventní dobu roku 2022 je naplánována Andělská výstava, jejíž součástí bude také
vernisáž, a kde si bude možné většinu děl prohlédnout.

VÝHERCI LETOŠNÍHO ROČ NÍKU
I. kategorie: děti předškolního věku
1. místo Jana Jelínková, MŠ Cibuláček Dubí
2. místo Lukáš Špinler, MŠ Lovosice
3. místo Kryštof Moravanský, MŠ Mikulov

II. kategorie: žáci 1. stupně ZŠ
1. místo Tereza Hánová, ZŠ a MŠ Žalany
2. místo Adam Nováček, ZŠ a MŠ Chrášťany
3. místo Adéla Maršíková, ZŠ Ročov
4. místo Jindřich Krutský, SZS A. Sochora Duchcov

III. kategorie: žáci 2. stupně ZŠ,
studenti a dospělí
1. místo Michal Vojtík, AVU Praha
2. místo Věra Ferencová, BPA Brno
3. místo Dina Holešovská, Praha

Zvláštní cena poroty:
1. třída – Motýlci MŠ Na spojce, Teplice
Alan Hladík, Praha

Členkami hodnotící komise byly: Mgr. Kateřina Barabášová, Výtvarná dílna Teplice,
Jitka Neuhöferová, Dům kultury Teplice a Lucie Mouchová, ilustrátorka.
Ceny do soutěže věnoval Jaroslav Tůma.
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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.
Kroužky náboženství jsou pro různé věkové skupiny, od předškolního věku až po téměř
dospělé mladé lidi. Děti se postupně seznamují s biblickými příběhy 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 přizpůsoben 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.
Misijní klubko je kroužek plný her a tvořivého vyrábění. Děti se seznamují s životní realitou
chudých vrstevníků v různých zemích světa. Zároveň jsou vedeny k přemýšlení o možnostech
a realizaci aktivní účinné pomoci i tomu, koho osobně neznají. U nás je to především
pořádání Misijního jarmarku. Jeho výtěžek se posílá na pomoc dětem v konkrétní zemi.

Mě na tom všem baví vidět tu radost v dětských očích i všech ostatních. To, že jim
můžeme tohle nabídnout je pro mě takovou velkou zářící hvězdou v temnotě. Mně
samotné to přináší radost a jakousi úlevu od mého každodenního shonu, trápení
a starostí. Stát se animátorem je další krok k pomáhaní na těchto akcích do budoucna
a k dalším úsměvům.

- Johanka, animátorka skupiny F2
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ŽIVÝ DŮM

Živý dům je největším projektem, do kterého jsme se za 30 let naší práce v Teplicích pustili.
Na konci roku 2019 jsme učinili zásadní rozhodnutí a investovali jsme do koupě ruiny
bývalých jeslí v Hlávkově ulici v Trnovanech. Naším plánem je tuto budovu opravit
a zrekonstruovat, zvelebit její dvůr a vrátit do ní život.
Ze Živého domu se stane multifunkční salesiánské středisko, ve kterém chceme vybudovat
kvalitní a stabilní zázemí nejen pro děti a mládež. Přestěhují se do něj volnočasové aktivity,
nízkoprahový klub, sociálně aktivizační služby, programy pro školy, ale také salesiánská
komunita a některé aktivity farnosti.

PŘEHLED TOHO, CO SE V ROC E 202 1 POD AŘI LO
dokončili a odevzdali jsme dokumentaci pro stavební povolení
navštívil nás herec a komik Bohumil Klepl a věnoval nám svůj obraz, který máme
vydražit pro Živý dům
proběhla reportáž v TV Noe s Petrem Kalasem
navštívil nás generální vikář Martin Davídek a hlavní ekonom Miloš Kuba z litoměřické
Diecéze
uspořádali jsme Sousedskou grilovačku v rámci akce Zažít město jinak
proběhla brigáda s žáky ze ZŠ Bílá cesta
zrealizovali jsme komentované prohlídky pro veřejnost s architektem
probíhaly pravidelné čtvrteční Nešpory
uskutečnila se Strašidelná prohlídka pro veřejnost
pořádali jsme Mikulášskou nadílku pro veřejnost
proběhla akce Zpíváme koledy a slavnostní rozsvícení vánočního stromku
předávali jsme Betlémské světlo
uskutečnil se 2.ročník benefičního Česko-německého běhu pro Živý dům, který
pořádáme ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde
Na transparentní učet veřejné sbírky se za rok 2021 podařilo vybrat 1 091 531 korun od 151 dárců.

TRANSPARENTNÍ ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY PRO ŽIVÝ DŮM
2901843370/2010
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PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM

Již od samého začátku je dobrovolnická činnost nedílnou součástí našich středisek.
Dobrovolníci se zapojují do mnoha nejrůznějších aktivit, věnují svůj čas a energii nejen
dětem, ale i nám zaměstnancům. Vnášejí radost a nadšení 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 DOBROV OLNÍKŮM:
Margita Šafránková, Marta Hulová, Pavel Jůza (Pralinka), Miroslav Palíšek (Blonďák), Ladislav
Šprinc, Ondřej Pospíšil, Kateřina Mátlová, Aisha Lazeb, Adéla Pavlátová, Tereza Ličková,
Miloš Vater, Robin Müller, 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. Salesiánské středisko již od roku 2019
podporuje dívku Savi Shetty.

Ve škole mi to jde moc dobře, známky z mých posledních zkoušek byly dobré, ale při
příštích zkouškách bych chtěla mít ještě lepší výsledky, tento rok je máme v dubnu. Na
konci května budeme mít ve škole slavnostní den, při kterém se žákům budou předávat
různá vyznamenání.
- Shetty Savi
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A
SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dárcům, nadacím, organizacím i fyzickým
osobám za každý dar, kterým přispěli naší organizaci. Díky této pomoci můžeme i nadále
poskytovat pomoc a podporu tam, kde je to potřeba. Každý dar je pro nás významný a moc si
toho vážíme.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ústecký kraj
Statutární město Teplice
Nadace České spořitelny
Platforma pro včasnou péči
Nadace Albatros
Nadace OSF
Nadační fond Albert, Bertík pomáhá
Ústecká komunitní nadace, Dárcovský fond
AGC Automotive Czech
F-nadace
Nadační fond Premiot
Nadační fond Veroniky Kašákové, Oriflame
Havel & Partners, s.r.o., advokátní kancelář
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Stavebniny HAVI s.r.o.
Člověk v tísni o.p.s.- Retrostipendia
Sdružení Ackermann-Gemeinde
KSP Osterzgebirge
Institut pro památky a kulturu
Jaroslav Tůma, Simply-T
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Římskokatolická farnost děkanství Teplice v Čechách

Biskupství Litoměřice
Impact Hub Impact First
Urologie Alejní s.r.o.
MUDr. Jan Bartůšek
Kateřina Novotná KN optik
Ján Pavlík, Rizikové kácení
Oddělení sociálně právní ochrany, Magistrát města
Teplice
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Teplice
Patron dětí, z. ú .
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.
Alza.cz a.s.
Jiří Rokos
OSBD Teplice
Galerie Teplice
Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a
výpočetní techniky
Základní škola, Novosedlice

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁ NÍ
Děkujeme také dárcům, kteří v roce 2021 významně či opakovaně podpořili projekt Živého domu a stali se tak
našimi podporovateli.
Jan Zástěra, Pavel Šedlbauer, Roman Zima, Hana Pupíková, Josef Kalas, Pavel Mareš, Jan Kuchař, Petr Košňar,
Josef Fišer, Martin Budek, František Růžička, Marta Poštůlková, Zdeňka Topinková, Hana Machová, Pavlína
Mašková, Michaela Gajdošová, Karel Svoboda, Marie Vanclová, Vojtěch Altman, Tomáš Altman, Anežka
Bělousovová, manželé Pekárkovi a manželé Mackovi a další...
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FINANČNÍ ZPRÁVA
NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2021
NÁKLADY

NÁKLADY
NÁKLADY

vv tis.
tis.KčKč

Spotřebované nákupy a služby celkem

4 630

Spotřeba materiálu a energie

1 422

Cestovné

129

Ostatní služby

3 079

Osobní náklady celkem

13 987

Mzdové náklady

10 457

Zákonné sociální pojištění

3 377

Ostatní sociální náklady

153

Ostatní náklady celkem

43

Odpisy celkem

22

NÁKLADY CELKEM

VÝNOSY
VÝNOSY

18 682

vv tis.
tis.KčKč

Provozní dotace celkem

17 873

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

13 649

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad Ústeckého kraje

182
2618

Statutární město Teplice

795

Nadace České spořitelny

575

Nadační fond Albert

40

F-nadace

14

Dary Celkem

935

Dary FO a PO

935

Tržby za vlastní výkony a zboží

252

Ostatní výnosy celkem

131

VÝNOSY CELKEM

19 191
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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
Transparentní účet na dary: 2401143941/2010
e-mail: dary@salesianiteplice.cz
*DDM - dům dětí a mládeže: doučování, zájmové kroužky, akce
*NZDM - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
*SAS - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

www.salesianiteplice.cz

