Výroční zpráva Salesiánského klubu mládeže, z. s.
Domu Ignáce Stuchlého za rok 2018

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO … NENÍ MÍSTO, ALE LIDÉ
(DIS) je první salesiánský dům v ČR a založil ho (1927) první český salesián P. Ignác Stuchlý. V domě
žije salesiánská komunita a jejím pastoračním posláním je také Římskokatolická farnost Fryšták.
Organizujeme zážitkové víkendy pro mládež, tematické kurzy pro třídy, duchovní obnovy a jiné akce.
Prostě se všemožně snažíme pracovat pro mladé lidi.
Jsme salesiánské centrum pastorace mládeže
 Náš vzor je Don Bosco. Záleželo mu na mladých lidech a uměl to s nimi. Snažíme se ho
napodobovat a přitom zůstat „cool“, protože mladí jdou vždycky s dobou.
 Jsme otevřeným prostorem k setkávání. Máme krásný dům, který stále opravujeme a
vylepšujeme. Děláme to pro mladé lidi, aby měli pěkné místo, kde se mohou setkat s přáteli
(spolužáky), něco tu zažít a třeba se i něco dozvědět o sobě nebo o druhých.
 Principy, kterých se držíme: otevřenost, zájem, jedinečnost každého člověka, doprovázení,
křesťanské hodnoty, osobní rozvoj.
DIS byl založen Zřizovací listinou ze dne 1. 9. 1996, v objektu, který je vlastnictvím Salesiánské
provincie Praha. V rámci současného života a práce katolické církve patří DIS mezi tzv. domy
setkávání, podobně jako např. exerciční domy, domy spirituality v Itálii nebo vzdělávací domy v
Německu. Celková ubytovací kapacita je 60 lůžek, s přistýlkami až 80. Dále je v domě k dispozici
jídelna, bar, kaple, velký sál, horolezecká stěna, dvě velké a jedna malá klubovna.
V roce 2018 proběhly personální změny na důležitých postech – předseda spolku a správce. I přesto
pokračujeme v nastolené linii a ve snaze pomoci mladým v jejich růstu.
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Organizační struktura
Pracovníci DISu jsou rozděleni do sekcí – pedagogické, ekonomické a technické.
Předseda:
P. Mgr. Ing. František Bezděk SDB, od 1. 9. 2018 P. Mgr. Jan Blaha SDB
Sekce předsedy:
Bc Dagmar Zlámalíková – asistentka, propagace, kontakt s veřejností
Pedagogická sekce
Orientační dny a Projekt Rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu:
Ing. Thomas Strohbach – vedoucí
Ing. Monika Petruchová
Mgr. Hana Kostrůnková
František Horsák
Mgr. Martina Javoříková
Martina Skaličková
instruktoři
Víkendové a prázdninové akce:
P. Mgr. Josef Klinkovský SDB – vedoucí víkendových akcí, správce počítačové sítě
Ing. Monika Petruchová, František Horsák – vedoucí letních táborů
DISklub a příměstské tábory:
Kateřina Vyoralová – vedoucí
Eduárd Kotikov, Jakub Švanda – vedení kroužků a táborů
Mgr. Martina Javoříková – manažerka projektu příměstské tábory
Dobrovolná služba:
Anna Hořínková, Zuzana Sluková, Stanislav Zalubil
Ekonomická sekce:
Ing. Radomíra Skaličková
Technická sekce:
Ing. Vladimír Kopřiva SDB, od 1. 7. 2018 Jakub Švanda SDB – správce, vedoucí
Jiřina Hellerová – kuchařka
Marta Končáková – kuchařka
Alena Světlíková - recepční
Iva Lauterkrancová – recepční
Markéta Škrabalová – recepční (mateřská dovolená)
Bc. Pavla Jungmannová – recepční (pokojská)
Martina Hanačíková – pokojská (ukončení PP)
brigádníci
(SDB – Salesiáni Dona Boska – členové řeholní kongregace, která DIS zřídila)
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Orientační dny ® … protože mladí za to stojí!
jsou zážitkové, tematické kurzy pro třídy druhých stupňů základních škol a střední školy. Zábavnou a
netradiční formou se snažíme budovat dobré třídní vztahy a otevíráme různá životní témata týkající
se vztahů, vlastní budoucnosti, životních hodnot a dalšího.
Orientační dny, zkráceně OD, jsou prostorem, který může pomoci žákům aktivní formou získávat
základní orientaci pro život. V doprovodu našich instruktorů přemýšlejí mladí o svých životních
názorech, svobodně se vyjadřují k tématům, která je zajímají, učí se obhájit svůj názor před vrstevníky
a zároveň jim naslouchat a respektovat odlišné názory. Mají čas se zastavit, zamyslet se, pohlédnout
na své problémy s odstupem a případně se rozhodnout pro další životní krok či směr. OD tak
významným způsobem pomáhají k růstu osobnosti mladého člověka.
Témata OD jsou obsažena v kompetencích a průřezových tématech výchovy k občanství a základu
společenských věd a mohou být specifickým doplněním výuky tohoto vyučovacího předmětu. OD
napomáhají i výchovnému úsilí pedagogům, kteří při nich vidí své žáky v jiných rolích než ve škole a
mají možnost je lépe poznat.
Účast na OD by měla být pro každého žáka dobrovolná. Měl by mít možnost vybrat si mezi výukou ve
škole a účastí na OD.
Cíle programů OD mají dvojí charakter:
 jsou zaměřené na kolektiv a podporu
dobrých, přátelských vztahů. Cílem je třída,
jejíž členové se respektují, podporují a
přijímají jeden druhého.
 Rozvoj osobnosti každého jednotlivce.
Uskutečnit za rok 118 kurzů nejde bez instruktorů.
Spolupracuje s námi kolem 40 externím pracovníků.
Evropský projekt – Rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu
Od 1. 9. 2018 realizujeme tento projekt v rámci OP VVV pod vedením MŠMT. Cílem je vytvořit celkem
9 programů, které budou moci využít i jiné organizace při své práci. Výstupem jsou příručky (návod
k použití). Projekt probíhá do 31. 8. 2021. V prvním roce vytváříme programy – Dotkni se sebe; Jsem,
jaký jsem; Život online.
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Prázdninové a víkendové akce … i mladý může být svatý
jsou zážitkové víkendy pro mladé. Je to příležitost k setkání mezi sebou navzájem a objevování
nových přátel. Skrze nové a neobyčejné zážitky je doprovázíme na jejich cestě sebepoznání,
prohlubování vzájemných vztahů a přátelství s Bohem. Každá z těchto akcí dostala svůj ustálený
název: Střapec, Lis, Košt a oDISea (formace asistentů a instruktorů). Liší se od sebe obsahem a
tématickým zaměřením (seznamovací, formační, duchovní) a také věkovou hranicí (pro mládež od 14
let nebo od 18 let).
Tyto akce mají na starosti salesiáni bydlící v domě, kterým
pomáhají asistenti.

Statistika víkendových akcí:
Postní obnova – 2. – 4. 3. 2018 – 26 účastníků, 2 asistenti
Velikonoce – 28. 3. – 1. 4. 2018 – 63 účastníků, 7 asistentů
Střapec I – 4. - 6. 5. 2018 – 30 účastníků, 3 asistenti
Střapec II – 11. – 13. 5. 2018 - 25 účastníků, 3 asistenti
Střapec na vodě – 5. – 11. 8. 2018 7 účastníků, 1 asistent
LIS – 12. - 14. 10. 2018 – 48 účastníků, 4 asistenti
Košt – 2. – 4. 11. 2018 – 10 účastníků
Adventní obnova – 7. – 19. 12. 2018 – 17 účastníků, 2 asistenti
Silvestr – 29. 12. 2018 – 1. 1. 2019 – 45 účastníků, 6 asistentů
oDISea – II. 9. – 11. 2., 6. – 8. 4. – 15 účastníků; III. 23. – 28. 7., 9. – 11. 11. 2018 – 20 účastnících

Letní příměstské a pobytové tábory … společně za dobrodružstvím
jsou naší hlavní prázdninovou nabídkou. Mladí zažijí partu skvělých kamarádů, kopec srandy a
zážitků, na které budou vzpomínat možná už celý život.

Pobytové tábory
V době prázdnin 2018 jsme uspořádali 2 tábory na skautské
základně Eliška u Fryštáku na téma Rytíři.
5. – 15. 8. 2018 – 30 účastníků, 8 asistentů
16. – 26. 8. 2018 – 35 účastníků, 8 asistentů

Příměstské tábory
V době prázdnin v rámci Evropského projektu pod MPSV v operačním
programu Zaměstnanost jsme organizovali příměstské tábory pro místní děti
a mládež.
Taneční – 9. – 13. 7. 2018 – 7 účastníků
Indiánský – 30. 7. – 3. 8. 2018 – 9 účastníků
Tvořivý – 6. – 10. 8. 2018 – 15 účastníků
Horolezecký – 13. 17. 8. 2018 – 12 účastníků
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DISklub … nevšedně ve všední dny
je volnočasový klub pro mládež z Fryštáku a okolí. Kdokoliv
z mladých se může zastavit na pokec, něco si zahrát nebo vyrobit,
ale také jít do přírody, projet se na koních. Od června 2018 se
stala hlavní zodpovědnou osobou za DISklub Kateřina Vyoralová.
Nabízeli jsme horokroužek, motokroužek, breakdance a workout.
V rámci akcí města Fryšták jsme pořádali vyžití dětí (dětské
koutky, moštování, tvořivé dílničky apod.).
V roce bylo
v DISklubu 856 návštěv.
DIS klub je otevřen od pondělí do pátku od 12:30 do 18 hod.

Technický úsek … láska prochází žaludkem
Na úseku pracuje 5 zaměstnanců na celý úvazek. Jsou to 2
recepční, 1 pokojská a 2 kuchařky. Úklid a bar jsou
příležitostně doplňovány brigádníky (hlavně v červenci, v
srpnu a o víkendech). Děláme vše pro to, aby se lidé, kteří
k nám přijedou, cítili dobře, najedli se dosyta a přijeli rádi
znova.
Údržbu provádíme co nejvíce svépomocně. V roce 2018
proběhla z nákladnějších oprav výměna lina na schodišti.

Hospodaření v roce 2018
Výnosy
Dotace Města Fryštáku
Dotace Zlínského kraje
Příspěvky SKM
Dotace EU PT–MPSV
Dotace EU RKDK–MŠMT
Dary celkem
Členské příspěvky
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Výnosy celkem

Náklady
160 000
126 000
356 000
158 059
767 283
725 385
8 600
5 515 465
225
7 817 017
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Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy
Služby
Osobní náklady celkem
Jiné náklady

2 273 865
607 626
302 933
1 000 376
3 112 976
219 684

Náklady celkem

7 517 460

Děkujeme všem, kdo činnost Domu Ignáce Stuchlého 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 velmi důležitý 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 31. 5. 2019
Mgr. Jan Blaha
předseda pobočného spolku
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Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého
P. Ignáce Stuchlého 26/27, 763 16 Fryšták
tel.: 577 911 065 www.disfrystak.cz e-mail: dis@disfrystak.cz
podporují:
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