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Úvodní slovo

Milí přátelé,
rok 2008 byl pro občanské sdružení SHM Klub Praha‑Kobylisy velmi napínavý. 
V červnu končil projekt ESF a nový projekt nám nebyl podpořen. Museli jsme 
dobře zvážit jak dál a v čem pokračovat. 

Prioritu u nás má práce s dětmi, mládeží a rodinami. Rozhodování proto 
bylo jednoduché, pokračovat v projektech, které jsou směřovány na naše 
cílové skupiny – děti a mládež. Nové vzdělávací programy pro nezaměstnané 
neotevírat. 

Projekt podpora sirotčince ve Východním Timoru jsme si zachovali a společně 
s Nadací Divoké Husy jsme odeslali 2 760 USD. 

Díky všem pracovníkům, dobrovolníkům a sympatizantům SHM jsme mohli 
dětem a mladým lidem nabídnout bohatý program.

Tímto bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří se podílejí na našich projektech.

Přeji našemu Klubu hodně dobrých dnů v roce 2009 a hodně dobrých lidí, kteří 
nám pomohou naše plány uskutečnit.

 Vaše Ing. Lucie Lišková 
 předsedkyně SHM Klubu Praha‑Kobylisy

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM, 
SPONZORŮM A PŘÍZNIVCŮM

Děkujeme všem, kteří umožnili, podpořili nebo se přímo podíleli na realizaci 
našich programů.

Děkujeme všem zaměstnancům, stálým spolupracovníkům a dobrovolníkům za 
jejich vytrvalost a nasazení.

Děkujeme dárcům, sponzorům, příznivcům a spolupracujícím organizacím.

Za podporu SHM Klubu Praha‑Kobylisy v roce 2008 chceme zvláště poděkovat:

•  Salesiánům Dona Boska za možnost využívat tělocvičnu, klubovny a kancelář 
pro naši činnost, za podporu materiální i duchovní

•  farnosti sv. Terezie v Kobylisích

•  nakladatelství Portál, s. r. o.

Poděkování za podporu jednotlivých programů a projektů jsou uvedena vždy 
u konkrétního projektu.

SHM Klub Praha‑Kobylisy, o. s.
Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8

tel.: 283 029 319, 605 554 284, e‑mail: shm@sdb.cz
www.shm.cz/kobylisy
č. ú. 207024309/0800
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Výkaz zisku a ztráty – stav k 31. 12. 2007 (v jednotkách Kč)
Náklady celkem 2 482 271
Spotřebované nákupy 725 460
Služby 716 636
Osobní náklady 962 821
Daně a poplatky 0
Ostatní náklady 66 927
Odpisy, tvorba rezerv 10 427
Poskytnuté příspěvky 0

Výnosy celkem 2 728 918
Tržby za vlastní výkony a zboží 846 967
Ostatní výnosy 54 130
Přijaté příspěvky 419 740
Provozní dotace 1 408 081
Výsledek hospodaření 246 647

Rozdělení výsledku hospodaření
Obnova počítačové učebny v roce 2009  56 000,– Kč 
Rezerva na provoz klubu před přidělením dotací v roce 2009   170 647,– Kč
Oprava tělocvičny  20 000,– Kč

Celkem:  246 647,– Kč

Vize, poslání a cíle klubu

Občanské sdružení SHM Klub Praha‑Kobylisy se věnuje 
především dětem a mladým lidem v jejich volném čase.

Kým chceme být? Jaká je naše vize?
Chceme být vyhledávaným poskytovatelem zájmového vzdělávání, které 
rozvíjí harmonickou osobnost ve fyzické, duševní i duchovní rovině na základě 
salesiánské pedagogiky.

Jak toho chceme dosáhnout? Co je naše poslání?
Chceme nabízet aktivní trávení volného času bez důrazu na výkony všem 
sociálním vrstvám a být vyhledávaní pro různorodost nabízených aktivit 
v prostředí blízkém rodinnému.

Chceme být oporou rodičům při výchově dětí k zodpovědnosti za vlastní život 
a vlastní chování.

Opíráme se o motivované dobrovolníky, kterým nabízíme prostor pro vlastní 
nápady a kreativitu a tuto spolupráci chceme ještě více rozvíjet.

Cílová skupina
Primárním cílem je zaujmout co nejširší spektrum dětí a mládeže především 
z vícepočetných a sociálně znevýhodněných rodin. 

Našimi klienty jsou především děti ve věku od 4 do 15 let, dále pak mládež do 18 
let, maminky na mateřské dovolené a jejich děti 0 – 6 let a rodiny s dětmi.

Velká část dětí pochází z rodin vícečetných a sociálně znevýhodněných. Do 
našich projektů jsou zahrnuty i děti, které jsou znevýhodněné tělesně nebo 
mentálně.

Spádovou oblastí našich aktivit je Praha 8 a 9 (především sídliště). Výjimkou 
nejsou ani klienti navštěvující náš Klub ze vzdálenějších částí Prahy (Praha 3 a 7, 
Praha – východ).
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Historie

Historie v datech
1998 Vznik SHM Klubu Praha‑Kobylisy. Až do roku 2003 se Klub věnuje přede‑
vším projektu Chaloupky.

2003 Realizuje se další program: Jiné odpoledne – projekt mimoškolních 
aktivit. Hlavními klienty se stávají děti z vícečetných a sociálně znevýhodněných 
rodin.

2004 Klub SHM Praha‑Kobylisy nabízí již 15 volnočasových aktivit v rámci 
projektu Jiné odpoledne a začíná své aktivity nabízet i maminkám na mateřské 
dovolené. Novým programem je Centrum pro rodinu nabízející týdně 3 projekty.

2005 Projekt Jiné odpoledne rozšiřuje svoji nabídku na 19 volnočasových 
aktivit týdně a program Centrum pro rodinu se rozrostl o dva nové projekty. 
Maminky a další rodinní příslušníci tak mohou využít 5 pravidelných aktivit týdně. 
Na jaře proběhl námi připravený první ročník Výtvarné a keramické přehlídky dětí 
z různých školských a volnočasových institucí. 

2006 Projekt Jiné odpoledne nabízí pravidelně 20 volnočasových aktivit týdně, 
Centrum pro rodinu si udrželo popularitu i počet nabízených aktivit. Na konci 
roku se Klub SHM začíná připravovat na nový projekt, který je podpořen ESF. Cí‑
lem projektu bude příprava žen na návrat do zaměstnání po ukončení mateřské 
dovolené.

2007 Na začátku roku se rozběhl nový projekt Vzdělávací a poradenské 
centrum pro znevýhodněné osoby na trhu práce. Možnost přípravy na vstup do 
zaměstnání tak získá 24 žen pobývajících dlouhou dobu v domácnosti. Všechny 
projekty zdárně pokračují. Na konci roku náš Klub přijímá humanitární výzvu na 
podporu dětí z jednoho sirotčince ve Východním Timoru a připravuje se projekt 
na benefiční výstavu.

2008 Projekt Vzdělávací a poradenské centrum pro znevýhodněné osoby na 
trhu práce byl v červnu úspěšně ukončen. Dalších 12 žen se tak připravilo na svůj 
vstup do zaměstnání. Klub přijímá výzvu k humanitárním aktivitám. Jedna z ak‑
tivit je směřována na Slovensko do rómských osad, druhá směřuje do sirotčince 
v Lospalos ve Východním Timoru. 

FINANČNÍ ZPRÁVA

Rozvaha (bilance) – stav k 31. 12. 2008 (v jednotkách Kč)
Aktiva k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008
Dlouhodobý majetek celkem 59 019 39 436
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 73 774 73 774
Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
Oprávky –14 755 –34 428
Krátkodobý majetek celkem 454 826 537 091
Zásoby 0 0
Pohledávky 2 925 3 120
Krátkodobý finanční majetek 401 251 530 432
Jiná aktiva 50 650 3 539
Aktiva celkem 513 845 576 437

Pasiva
Vlastní zdroje celkem 373 503 570 903
Jmění 221 116 211 870
Výsledek hospodaření 152 387 359 033
Cizí zdroje celkem 140 342 5 534
Krátkodobé závazky 130 603 3 591
Jiná pasiva 9 739 1 943
Pasiva celkem 513 845 576 437
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Vzdělávací a poradenské centrum 
pro znevýhodněné osoby na trhu 
práce

Projekt řeší zvýšení zaměstnanosti žen, které se chtějí vrátit po mateřské 
dovolené do pracovního procesu. Ženám jsou nabídnuty kurzy PC, psychologie, 
pedagogiky a základů účetnictví, které mají přispět ke zvýšení či doplnění 
odbornosti, rozvíjet motivaci, sociální dovednosti a v neposlední řadě podpořit 
růst sebehodnocení. Všechny účastnice kurzů mají zajištěnou bezplatnou péči 
o děti po dobu jeho trvání. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním 
rozpočtem ČR.

Rok 2008 v číslech:
počet žen účastnících se projektu – 12
počet aktivit týdně – 4

Lucie Lišková
(koordinátorka projektu)

Pravidelné volnočasové aktivity

Během školního roku mohou děti prožít aktivně 
odpolední hodiny v některém z našich kroužků:

•  sportovní – sportovní hry, fotbal, stolní tenis, tanečky, 
historický šerm

•  kreativní dílny – výtvarné, keramické, rukodělné, 
modelářské, dramatické

•  vzdělávací – anglický jazyk, německý jazyk

•  ostatní – deskové hry, 

Činnost v zájmových kroužcích vrcholí dvakrát za rok – adventním a závěrečným 
vystoupením v Salesiánském divadle doplněným o trhy s dětskými výrobky.

Rok 2008 v číslech: 
počet dětí a mladých ve věku od 4 do 18 let navštěvujících pravidelné 
volnočasové projekty – 387
počet volnočasových aktivit týdně – 18 aktivit po 42 hodinách

Gábina Kučerová
(koordinátorka projektu)

Poděkování
Za finanční podporu Magistrátu hlavního města 
Prahy, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. 
České federaci potravinových bank za potravinovou 
podporu, firmě Garris za dar sportovního nářadí pro 
tělocvičnu, firmě Newton media za dar nábytku do 
kluboven, firmě Monika Promotion za dar triček pro 
taneční soubor, Janě Švecové, Městskému centru 
sociálních služeb Praha, maminkám a babičkám za 
pomoc s ušitím kostýmů pro malé tanečnice a všem 
lektorům a dobrovolníkům za odvedenou práci.
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Chaloupky

O prázdninách mohou děti z kroužků zažít společně dobrodružství uprostřed 
přírody, užít si her s vrstevníky, koupání i výletů a naučit se klíčovým 
dovednostem. Chaloupky jsou týdenní a dvoutýdenní pobyty pořádané pro 
různé věkové kategorie, každý rok s jiným zaměřením.

Místem pobytů bývají 
především místa naší 
vlasti. V roce 2006 se část 
chaloupek uskutečnila na 
Slovensku a v roce 2007 
i v italské Kalábrii.

Animátory tohoto projektu 
jsou z velké části vedoucí 
volnočasových aktivit, ke 
kterým děti získali důvěru již 
během školního roku. Děti 
tak odjíždějí za poznáváním 
nových krajin avšak s lidmi 
jim známými a blízkými.

Smyslem výše uvedených aktivit je podpora klíčových kompetencí (týmová 
spolupráce, komunikace, sebevědomí, samostatnost, činorodost, rozhodnost, 
kreativita, soutěživost), které jsou zapotřebí pro osobní rozvoj, pro zapojení se do 
společnosti a úspěšné uplatnění v životě.

Rok 2008 v číslech:
počet dětí a mladých ve věku od 6 do 26 let účastnících se projektu – 298
počet chaloupek – 18 

Rozka Beránková
(koordinátorka projektu)

Poděkování
Magistrátu hlavního města Prahy za finanční podporu, Nadaci pro radost za 
finanční podporu, České federaci potravinových bank za potravinovou podporu, 
ZOO Praha za odměny do táborových her, Českému rozhlasu za odměny do 
táborových her, majitelům rekreačních objektů, kteří je zapůjčili pro naše aktivity 
za symbolickou cenu, všem dobrovolným táborovým vedoucím, rodičům dětí za 
dar odměn do táborových her.

Volnočasové aktivity pro dospělé

Na základě poptávky nabízíme i několik aktivit pro dospělé ve večerních 
hodinách: výuka anglického a německého jazyka, keramika, stolní tenis, cvičení 
pro ženy.

Maminkám na mateřské dovolené, které mají chuť a energii učit se, nabízíme 
výuku anglického jazyka v dopoledních hodinách.

Rok 2008 v číslech:
počet dospělých navštěvujících pravidelné 
volnočasové projekty – 87
počet aktivit týdně – 6 

Gábina Kučerová
(koordinátorka projektu)

Víkendová tvoření

Víkendová tvoření pro celou rodinu probíhají v pátek v odpoledních hodinách 
nebo v sobotu dopoledne. Děti společně se svými rodiči – a nejsou výjimkou 
ani babičky nebo dědečkové – přicházejí na kloub netradičním výtvarným 
technikám. Domů odcházejí s výrobky, na které mohou být právem pyšní. Navíc 
společné tvoření s rodičem stimuluje harmonické vztahy a napomáhá lepší 
komunikaci v rodině Vzájemná interakce uvnitř jiných rodin může být oslovující 
a podnětná, můžeme se inspirovat, co u nás doma dělat lépe.

Rok 2008 v číslech:
počet dětí a dospělých, kteří se zúčastnili 
projektu – 149 
počet akcí v roce 2008 – 14

Gábina Kučerová
(koordinátorka projektu)

Poděkování
Magistrátu hlavního města Prahy za finanční podporu, firmě Jablonex za dar 
korálků, lektorkám tvořivých dílen za laskavý přístup a zajímavé nápady.
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Klub maminek a školička

Klub maminek nabízí aktivity především maminkám dětí ve věku do 6 let. Je 
otevřen 2× týdně ve středu a v pátek od 9 do 11.30 hod. Maminky zde mohou 
příjemně strávit čas se svými dětmi u kávy nebo čaje. Sdílet své radosti i starosti 
s ostatními maminkami, zatímco si jejich rato‑
lesti mohou společně pohrát v herně.

Středeční klub je zaměřen na sportovní 
a výtvarnou činnost (pohybové aktivity 
v tělocvičně, dramatická výchova a keramická 
dílna pro maminky i děti), páteční klub nabízí 
přednášky odborníků na témata z různých 
oborů, např. psychologie, zdravotnictví, 
sociologie.

Školička je otevřena 3× týdně v dopoledních hodinách pro děti od 3 let. Naše lek‑
torky nabízejí dětem chvíle plné her, písniček, básniček, kreativního tvoření nebo 
sportování v tělocvičně. Školička je vhodnou možností pro maminky, které samy 
pečují o dítě nebo jim schází pomocná ruka babiček, aby alespoň jednou týdně 
mohly krátký čas věnovat sobě či povinnostem, které se snáze zvládají bez dětí. 

Rok 2008 v číslech: 
počet maminek a dětí do 6 let věku 
navštěvujících Klub maminek – 80
počet aktivit týdně – 2× týdně 6 hodin
počet dětí do 6 let věku navštěvujících 
školičku – 33
počet aktivit týdně – 3

Vanda Malinovská
(koordinátorka projektu)

Poděkování
České federaci potravinových bank za 
potravinovou podporu, nakladatelství 
Portál za dar knih, maminkám za dar hraček 
a dobrovolným lektorkám a moderátorkám 
pravidelného setkávání.

A bude akce

Několikrát do roka připravujeme pro děti a mládež z kroužků a jejich kamarády 
jednodenní společenské a kulturní akce, při kterých se mohou společně pobavit 
a užít si netradičně sobotu nebo neděli. 

Protože zájem o jednorázové akce stále roste, chceme tento náš projekt v roce 
2009 rozšířit o další kulturní a společenské počiny.

Rok 2008 v číslech:
počet dětí a mladých lidí účastnících se projektu – 640
vybrané akce – Karneval, Hledání velikonočních zajíčků, Dětský den, Výlet 
do ZOO, Hudební dílna, Sportovní den, Drakyáda, Závěrečné vystoupení 
v Salesiánském divadle, Slavnost světel, Předadventní koncert a trhy, Mikulášská 
besídka.

Gábina Kučerová 
(koordinátorka projektu)

Vanda Malinovská
(koordinátorka projektu)

Poděkování
Za finanční podporu Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstvu školství 
mládeže a tělovýchovy. České federaci potravinových bank za potravinovou 
podporu, Gymnáziu Přírodní škola, všem dobrovolníkům za skvělé nápady 
a osobní přínos. 
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Z Prahy ven

Výlety za Prahu a možná ještě dál jsou prima a nabízejí dětem během školního 
roku trochu té skoroprázdninové romantiky. Jedná se o jednodenní nebo 
dvoudenní akce menších skupinek dětí. Jde o nízkorozpočtové akce, které 
jsou díky tomu dobrou příležitostí zejména pro děti z vícepočetných a sociálně 
znevýhodněných rodin. Zároveň jde o dobrou příležitost, jak připravit děti na 
nároky prázdninových pobytů.

Rok 2008 v číslech:
počet dětí a mladých lidí ve věku 6–26 let účastnících se projektu – 172 
počet jednodenních či dvoudenních akcí v roce 2008 – 11

Rozka Beránková
(koordinátorka projektu)

Poděkování
České federaci potravinových bank za potravinovou podporu, všem 
dorovolníkům, kteří nabídli svůj volný čas o víkendech, své nápady a nadšení pro 
věc.

Výstavy, soutěže 

Náš Klub pořádá jednou ročně přehlídku výtvarných a keramických děl dětí ze 
školských a volnočasových zařízení z celé ČR. Díla jsou hodnocena odbornou 
i dětskou komisí a autoři vítězných děl jsou pak na slavnostním vyhlášení 
v Salesiánském divadle věcně odměněni. V letošním roce byla přehlídka spojena 
s beneficí ve prospěch sirotků z Východního Timoru. Vítězná dětská díla byla 
vystavena v pražské kavárně Vesmírna a při slavnostní vernisáži vydražena. 
Výtěžek v symbolické dražbě dosáhl téměř 30 000 Kč, díky Nadaci Divoké husy 
byl ještě zdvojnásoben a do sirotčince v Lospalos bylo odesláno 56 127 Kč.

Na začátku roku uspořádal náš Klub sbírku dětského ošacení a hraček pro rómské 
osady na Slovensku. 

Jednou za dva roky je náš Klub místem soutěžního setkání tanečních souborů 
z celé ČR. V roce 2008 se tanečního setkání v Praze zúčastnilo téměř 20 tanečních 
souborů a formací.

Vanda Malinovská
(koordinátorka projektu)

Poděkování
Ministerstvu kultury za finanční podporu, České federaci potravinových bank za 
potravinovou podporu, kavárně Vesmírna (občanské sdružení Máme otevřeno?) 
za bezplatné zapůjčení prostor pro vernisáž a výstavu, Andree Slovákové 
a Vladimíru Zindulkovi za grafické práce, občanskému sdružení Potichounku za 
hudební vystoupení bez nároku na honorář, ZOO Praha za reklamní předměty, 
farní Charitě při kostele sv. Terezie v Kobylisích a za mediální podporu těmto 
médiím: Informatorium 1 – 8, Rodina a škola, Universum, Katolický týdeník, 
Osmička a reklamní agentuře Jan4.


