
Salesiánská asociace Dona Boska

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2005



 
Salesiánský styl výchovy a práce je styl, inspirovaný 

vlídností  a  laskavostí  Františka  Saleského  (1567-1622),  
vytvořený  Donem Boskem (1815-1888)  a  prožívaný  dnes 
milióny lidí všech kontinentů.

Don  Bosco  stojí  na  počátku  velkého  díla  ve 
prospěch mládeže. V době průmyslové revoluce se v Turíně 
jako mladý kněz začal věnovat těm nejpotřebnějším mladým 
lidem,  kteří  do  tohoto  velkého  města  přicházeli  za  prací.  
Vytvářel  jim  zázemí  domova,  poskytoval  jim  vzdělání  
i rekreaci.  Jádrem  jeho  úsilí  bylo  vychovat  z  nich  dobré 
křesťany  a  poctivé  občany.  Své  spolupracovníky,  kteří  
zasvětili celý život práci pro mladé, nazval salesiány. Ti žijí  
i v České republice (Salesiánská provincie Praha) společně 
s dalšími skupinami, které společně vytvářejí Salesiánskou 
rodinu.

My,  kteří  se  hlásíme  k  jeho  odkazu,  chceme 
pokračovat  v  jeho  poslání.  Naši  činnost  pro  mladé  lidi  
vnímáme  také  jako  službu  celé  společnosti,  jejíž  jsme 
součástí.“

 Preambule Stanov
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Slovo úvodem

Vážení přátelé,

dostává  se  Vám  do  rukou  první  výroční  zpráva 
SADBY –  Salesiánské  asociace  Dona  Boska.  Na  těchto 
několika stránkách bychom Vám rádi představili tuto mladou 
organizaci,  která  je  jakousi  společnou  platformou  pro 
salesiánské subjekty v naší republice a zároveň i partnerem 
na mezinárodním poli salesiánského světa. 

SADBA je jako malá rostlinka. Jako zázrakem vyrůstá se semínka, 
skrytého v zemi. Proráží temnou půdu a směřuje za světlem. Vyráží první 
lístečky. Roste … A věřím, že vyroste ve strom, ve kterém naleznou zázemí 
a ochranu mnozí potřební.

Vám  všem,  kteří  tuto  malou  salesiánskou  „rostlinku“  zaléváte, 
okopáváte  a  hnojíte,  z celého  srdce  děkuji  a  vyprošuji  radost  a  pokoj 
v srdci.

Jaroslav Vracovský, předseda SADBY
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Základní informace o organizaci
Salesiánská asociace Dona Boska (dále jen SADBA) je občanské 

sdružení,  registrované  MV  ČR  pod.  č.  VS/1-1/61414/05-R,  ze  dne 
26.7.2005, založené za účelem podpory výchovy dětí a mládeže k etickým 
hodnotám v salesiánském stylu. Sdružuje převážně právnické osoby, jako 
jsou  salesiánská  střediska  mládeže,  za  účelem  společných 
nadstřediskových  projektů.  Salesiánská  provincie  Praha,  která  je  také 
členem SADBY, je garantem této činnosti.

Hlavní oblasti činnosti
• rozvoj dobrovolnictví
• rozvojová pomoc
• vzdělávání a výchova animátorů
• národní aktivity pro děti a mládež
• mezinárodní aktivity pro děti a mládež
• podpora činnosti svých členů

Náplň činnosti v roce 2005
Protože SADBA  byla založena v polovině roku 2005, první měsíce 

své  existence  věnovala  na  základní  věci,  potřebné  k další  práci.  Šlo 
zejména o: 
• registraci nové organizace na jednotlivých úřadech, založení účtu
• přijetí prvních členů 
• vytvoření orgánů organizace
• přijetí referentky pro zajištění administrativy projektů
• přípravu a akreditaci dobrovolnických programů
• navázání  prvních  partnerství  s podobnými  organizacemi  v ČR 

i v zahraničí
• zahájení  přípravy  celostátního  setkání  salesiánských  animátorů  a 

mládeže (na květen 2006)
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Členové SADBY
K 31.12.2005 SADBA měla 12 členů, 3 fyzické a 9 právnických osob. 

Členové – fyzické osoby: 
• Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský, Skupova 455/39, 301 00 Plzeň
• Mgr. Josef Mendel, Skorkovského 23, 636 00 Brno
• Mgr. Antonín Nevola, Kobyliské nám. 640/11, 182 00 Praha 8

Členové – právnické osoby:
• Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1000/1,182 00 Praha 8 – 

Kobylisy
• Salesiánské stř. mládeže - DDM Teplice, Rovná 277, 415 01 Teplice
• Salesiánské stř. mládeže - DDM Plzeň, Revoluční 98, 312 07 Plzeň
• Salesiánské stř. mládeže - DDM Brno – Líšeň, Kotlanova 13, 628 00 

Brno – Líšeň
• Salesiánské stř.  mládeže - DDM České Budějovice, E. Destinové 1, 

370 05 České Budějovice
• Salesiánské stř. mládeže - DDM Rumburk – Jiříkov, Dobrovského nám. 

379/11, 408 01 Rumburk
• Salesiánský klub mládeže Zlín, Okružní 5430, 760 05 Zlín
• Salesiánské středisko mládeže o.p.s. Kobylisy, Kobyliské nám. 640/11, 

182 00 Praha 8 – Kobylisy
• Salesiánské  stř.  mládeže  -  DDM Brno  –  Žabovřesky,  Foerstrova  2, 

616 00 Brno – Žabovřesky
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Orgány SADBY a jejich obsazení
Na prvním Valném shromáždění SADBY 20. září 2005 byly ustanoveny dle 
Stanov jednotlivé orgány SADBY:

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
• Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA
• Mgr. Ladislav Nádvorník
• Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský
• Mgr. Josef Mendel, delegát

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE
• Mgr. Antonín Nevola
• Mgr. Petr Kopřiva

Zaměstnanci SADBY:
• Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský
• Mgr. Eva Hurychová
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Dobrovolnické programy SADBY
Jednou z hlavních náplní činnosti SADBY jsou dobrovolnické programy. 
Zahrnují v sobě jak práci s dětmi a mládeží a výchovu k dobrovolnictví, 
vzdělávání mladých, jejich doprovázení ve službě, tak i rozvojovou pomoc 
a snahu o vytváření spravedlivějšího světa.

a) Cagliero – salesiánský volontariát

Stručný popis programu
Dobrovolnický  program  „CAGLIERO  –  salesiánský  volontariát“ 

umožňuje po roční přípravě prožít mladému člověku několik týdnů až jeden 
rok v některém salesiánském zařízení v ČR nebo v zahraničí. 

Program se skládá z těchto na sebe navazujících částí:
• Příprava dobrovolníka na dobrovolnou službu (8 víkendových setkání 

a zkušební praxe).
• Vyslání dobrovolníka na místo dobrovolné služby a jeho doprovázení 

v jejím průběhu. Během dobrovolné služby dobrovolník absolvuje další 
školení (průběžná).

• Navazující  aktivity,  sloužící  k využití 
získané  zkušenosti  dobrovolníka  ve 
prospěch  vysílající  organizace  a  místní 
občanské komunity.

Program  primárně formuje  mladého 
dobrovolníka,  jak  v rámci  přípravy,  tak 
v průběhu  dobrovolné  služby.  Sekundárně 
slouží  organizacím  v jejich  úsilí  o  pomoc 
osobám  sociálně  slabým,  příslušníkům 
národnostních  menšin  a  pomoc  při  péči  o 
děti, mládež a rodiny v jejich volném čase na 
území  České  republiky  a  v zahraničí  a  tím 
i jejich adresátům.

Realizace v roce 2005
V rámci  SADBY  byl  dobrovolnický  program  „CAGLIERO  – 

salesiánský  volontariát“  připraven  k akreditaci  na  podzim  2005  a  byl 
akreditován 19. prosince 2005 č. j.  OP-987-3/2005. Tím bylo umožněno 
navázání na obdobný program, který v roce 2005 realizovalo Salesiánské 
středisko mládeže o.p.s. Kobylisy (dále jen SaSM). Od 1. 1. 2006 přebrala 
SADBA zodpovědnost za dobrovolníky ve službě i v přípravě od SaSM.
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Dlouhodobí  dobrovolníci,  za  které  SADBA  přebrala  zodpovědnost 
k 1.1.2006 a místa jejich působení:

jméno příjmení bydliště od – do místo dobr. 
služ.

1 Jan Hanulík Písečná 1.9.2005 – 30.6.2006 ČR – Praha
2 Martin Jílek Sebranice 1.10.2005 – 31.1.2006 Bulharsko
3 Magdaléna Kabelková Praha 1.11.2005 – 30.4.2006 Etiopie
4 Monika Madziová Brloh 24. 8.2005 - 15.7.2006 Mexiko
5 Jitka Popelková Zlín 18.9.2005 – 17.9.2006 Kongo 
6 Jana Švecová Plzeň 22. 8.2005 - 21.8.2006 Indie
7 Jiří Woclawek Vendryně 1. 9.2005 - 16.8.2006 Slovensko

Fotografie z dobrovolnických příprav:
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b) Salesiánští animátoři

Stručný popis programu
Dobrovolnický program „SALESIÁNŠTÍ ANIMÁTOŘI“ má následující cíle:

a) systematicky a kvalifikovaně  připravit mladé dobrovolníky (od 15 
let)  na  dobrovolnou  službu  ostatním  mladým  zvláště  v různých 
salesiánských projektech v České republice;

b) aktivně  je  zapojit do  výchovných  projektů  zvláště  v rámci 
salesiánských zařízeních v České republice  v kratším časovém rozsahu, 
jejich  dlouhodobé  doprovázení  v této  činnosti,  zajištění  supervize, 
teoretické reflexe a prohlubování získávaných zkušeností.

Program  zahrnuje  3letý  cyklus,  který  se  skládá  z těchto  na  sebe 
navazujících částí:
• 1.  rok:  Příprava dobrovolníka  na  dobrovolnou  službu  (3  víkendová 

setkání a zkušební praxe).
• 2. a 3. rok: Vyslání dobrovolníka na místo dobrovolné služby a jeho 

doprovázení  v jejím průběhu.  Během dobrovolné  služby  dobrovolník 
absolvuje další školení (každý rok tři).

• Celostátní  setkání  salesiánských  animátorů  –  víkendové  setkání 
mladých dobrovolníků  z různých míst,  výměna zkušeností,  kontaktů, 
navázání přátelství a vytváření mezistřediskových projektů.

Realizace v roce 2005
V rámci  SADBY  byl  dobrovolnický  program  „SALESIÁNŠTÍ 

ANIMÁTOŘI“  připraven  k akreditaci  na  podzim  2005  a  byl  akreditován 
19. prosince 2005 č. j.  OP-987-4/2005. Tím bylo umožněno navázání na 
obdobný  program,  který  v roce  2005  realizovalo  Salesiánské  středisko 
mládeže o.p.s. Kobylisy (dále jen SaSM). Od 1. 1. 2006 přebrala SADBA 
zodpovědnost  za  dobrovolníky 
v přípravě.  Touto  přípravou  prošlo 
celkem 25  dobrovolníků.
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c) Margherita

Stručný popis programu
Na  základě  požadavků  některých  členů  SADBY o  akreditovaný 

dobrovolnický program s menší  časovou náročností  na přípravu byla na 
podzim 2005 zahájena příprava dalšího dobrovolnického programu. Bude 
pojmenován po mamince Jana Boska, zakladatele salesiánů a bude určen 
pro  ty,  kteří  se  z časových  důvodů  nemohou  zúčastnit  předchozího 
programu (mladé maminky, otcové rodin apod.).

Realizace v roce 2005
Na podzim 2005 proběhlo zjišťování potřebnosti tohoto programu. 

Příprava na jeho akreditaci je plánována na jaro 2006. První školení pak na 
podzim 2006. V programu očekáváme více jak 50 dobrovolníků.
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Střípky od dobrovolníků
Jak se daří dobrovolníkům programu CAGLIERO, kteří opustili na 

půl roku až rok svůj domov v ČR, zřekli se svého platu, našetřili na cestu a 
vydali  se  sloužit  druhým? Pro  hrubou  orientaci  uvádíme několik  střípků 
z jejich korespondence.

Česká republika
„Je to skvělé. Člověk pozná nové věci, 

práci ve středisku mládeže, život v komunitě. 
Zajímavá byla i zkušenost přípravy výstavy o 
Štěpánu Trochtovi.  Tuto zkušenost  bych přál 
každému.“ 

Honza

Etiopie – úplně jiný čas
„Datum  -  dnes  máme  22.  3. 

1998 myslím, že je to juliánský kalendář. 
Jejich rok má 13 měsíců, 12 měsíců má 
30 dní a jen jeden měsíc má 5 nebo 6 
dní.  Čas  -  časový  posun  2h  v  našem 
zimním čase a 1h v našem letním čase. 
Přesto,  když  přijedete  a  posunete  si 
hodinky  o  2  hodiny,  tak  vám  to 
nepomůže,  protože  oni  mají  posunuté 

hodinky ještě o 6 hodin jinak. Když my bychom řekli, že je půlnoc, oni mají 
6h. Začínají  s časem při  východu slunce, což je přibližně 6h ráno, (tedy 
jejich 12) a pak 1, 2, ...“ 

Madla

Indie – „být s kluky“
„Hlavním  úkolem  místních 

dobrovolníků je „to be with the boys“ 
=  být  s  kluky  (moje  středisko  je 
pouze  pro  chlapce).  Většina 
zaměstnanců  je  příliš  zaměstnaná 
na to, aby s nimi měli čas hrát různé 
hry, malovat obrázky, vyrábět různé 
věci, blbnout... To je hlavním úkolem 
dobrovolníků.  Kromě  toho  jsme 
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převzali  ve spolupráci s jednou zdravotní sestrou a jedním ze salesiánů 
péči  o  zdravotní  stav  kluků.  Dvakrát  denně  (je-li  potřeba  samozřejmě i 
v průběhu  dne)  dáváme  tablety  (teplota,  průjem,  zvracení...),  náplasti, 
obvazy apod. Vedle toho jsme částečně převzali i péči o oblečení. Pokud 
přijdou noví  kluci,  dostanou od nás nové oblečení,  stejně tak,  pokud je 
třeba vyměnit stará roztrhaná trička či kalhoty za nová.“ 

„Vstávám kolem sedmé ráno, v půl osmé dohlížím na to, aby se 
děcka,  co  odchází  do  školy,  řádně  umyla  a  vysprchovala  (je  to 
obdivuhodné, každé ráno se bez řečí vrhnou pod ledovou sprchu, horká 
voda je zde jen v největší zimě  a jen na příděl do kýble…). V osm hodin je 
snídaně, snídá se na zemi v tureckém sedě (nevěřila bych, jak je těžké 
vydržet  v tomhle sedě 15 minut…) a jak je typické pro celou Indii,  jí  se 
pouze rukama, resp. pouze pravou rukou, protože levá ruka se používá 
ehm… na jiné věci  … Po snídani školní děcka odcházejí do školy, kluci, 
co  se  učí  nějakému  řemeslu,  do  jednotlivých  pracovišť,  a  na  středisku 
zůstávají pouze oni volní (čerství) kluci, takže s nimi hraju basketbal, kriket 
(nejoblíbenější místní hru, asi jak fotbal u nás), nebo něco malujeme, podle 
jejich a mojí kondice (zvláště jazykové ).“ 

Jana

Bulharsko – Oázis
„Středisko dětí mládeže - Oazis se věnuje 

všem dětem a mládeži, kteří tam denně přicházejí. 
V tzv.  oratoři  je  volný  program a  je  to  místo  pro 
seznámení  s  mladými  lidmi,  zmonitorování  jejich 
životní situace, pomoc v jejich lidském (pokud jsou 
křesťany)  i  v  křesťanském  růstu,  zapojením  je 
v různých kroužcích, akcích pořádaných střediskem 
i  duchovních programech.  Zde je obrovská oblast 
možností,  ale  ve  všech  programech  se  preferuje 
přítomnost salesiána nebo asistence dobrovolníka.“

Martin

Mexiko – nemocná zem
„Nyní  se  to  tady  podobá  spíše 

detektivce, ve školách se střílí, v ulicích 
se vraždí.  To co jsem znala z kriminál
ních filmů, je tady realita. Takže opravdu 
zdivočelá  země.  Děje  se  tu  mnoho 
nepěkných  věci.  Tak  prosím,  kdo 
můžete, myslete na tuto nemocnou zem, 
která  by  tak  moc potřebovala  ozdravit! 
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Děkuji! … Nastává zde chladnější čas, takže k večeru všichni drkotáme 
zubama. Topení se tu moc nepoužívá, proto se musíme pořádně oblékat. 
Je  to  vtipné,  v  ředitelně  oratoře  pracuje  sekretářka  na  počítači 
v rukavicích… Má práce tady začíná nabírat  větších obrátek,  mam třídu 
flétny  a  žáků  mám  již  mnoho,  zhruba  asi  tak  18,  zabírá  mi  to  čtyři 
odpoledne v týdnu. Někdy také supluju v místní škole a školce.“

Monika

Kongo - starost o děti z ulice
„Co  tady  dělám?  Je  toho 

spoustu: doučování, výpomoc v ředi
telně, přítomnost mezi kluky. Pondělí 
až pátek dopoledne jsem každý den 
ve  škole  –  u nejvyšších  ročníků  – 
páťáků  a šesťáků  –  se  věnuji 
matematice  –  zadávám  příklady, 
opravuji  úkoly.  Odpoledne  jsem 
někdy ještě ve třídě, a snažím se na 
chlapce dohlížet, aby počítali. Jindy 
se jdu  projít  s  kluky po naší  čtvrti, 
nebo  sjedeme  do  centra  –  hlavně 
kvůli  knihovně,  kde  je  Internet  a 
jedno  z mála  klidných  míst  široko 
daleko.  Kluci  mají  odpoledne 
většinou  fotbal,  tak  jim  někdy 
fandím, výjimečně si zahraji volejbal, 
nebo jsem se byla podívat, jak rybaří 
učni  v  Cite  de  Jeunne (učiliště  asi 
200m odtud), nebo zajdu na mail do 
Maison Magone…

V  sobotu  dopoledne  mají 
kluci různé kroužky jako např. skaut. V neděli dopoledne je tu rušněji než 
obvykle – mše, a pak se děti hlavně z Bakanja Ville pořádně myjí a perou si 
oblečení  –  tak  to  jen  tak  lehce  asistuji.  Odpoledne  jdeme  s  Annie  či 
P. Serge (od letošního roku tu má na starost veškerý provoz) třeba někde 
na návštěvu …“

Jitka

13



Přehled hospodaření SADBY v roce 2005
Údaje o celkových příjmech a výdajích organizace SADBA v roce 2005. 
Nezahrnují  vlastní  dobrovolnické  programy,  které  v roce  2005  probíhaly 
v rámci Salesiánské střediska mládeže o.p.s. Kobylisy. 

Příjmy
Rok 2005 Přidělené

prostředky
Nadace Soteria 60 000 Kč

Sponzorské dary 36 000 Kč

Bankovní úrok        55 Kč

Celkem 96 055 Kč

Výdaje
Rok 2005 Výdaje Hospodářský 

zisk

Mzdy zaměstnanců 24 000 Kč

Poplatky bankám       27 Kč

Sociální pojištění  8 400 Kč

Celkem 32 427 Kč 63 628 Kč
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Výhledy a plány do roku 2006

Rozvoj dobrovolnických programů
• Přebrání  závazků  za  dobrovolníky  programu  „CAGLIERO  – 

salesiánský volontariát“, navázání na činnost, probíhající v roce 2005 
v rámci SaSM:

• pokračování v přípravě dobrovolníků
• doprovázení a komunikace se stávajícími dobrovolníky
• získávání nových dobrovolníků.

• Přebrání  závazků  za  dobrovolníky  programu  „SALESIÁNŠTÍ 
ANIMÁTOŘI“  navázání  na  činnost,  probíhající  v roce  2005  v rámci 
SaSM:

• pokračování v I. ročníku přípravy dobrovolníků a zahájení jejich 
dobrovolné činnosti

• doprovázení a komunikace s dobrovolníky tohoto I. ročníku
• získávání nových dobrovolníků a zahájení II. ročníku přípravy.

• Akreditace nového dobrovolnického programu MARGHERITA na MV 
ČR a jeho zahájení.

• Akreditace dobrovolnictví EVS programu YOUTH v rámci EU.
• Motivační setkání za účelem získávání nových dobrovolníků, setkání 

mladých lidí se salesiány a prezentace salesiánského stylu výchovy.

Národní aktivity
• Celostátní  setkání  animátorů  a  mládeže 

s hl.  představeným  salesiánů  Pascualem 
Chávezem 13. května 2006.

• Celostátní  setkání  salesiánských 
animátorů v listopadu 2006.

Mezinárodní aktivity
• Rozvoj  partnerství  se  zahraničními 

organizacemi.
• Účast  na  mezinárodních  konferencích  a 

seminářích.

Další
• Zkvalitnění www stránek, informovanost o SADBĚ a jejích aktivitách.
• Podpora činnosti jednotlivých členů.
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Z výroční zprávy Salesiánského střediska
V roce  2005  probíhaly  dobrovolnické  programy 
v rámci  Salesiánského  střediska  mládeže  o.p.s. 
Kobylisy.  K  1.1.2006  závazky  za  dobrovolníky 
v těchto  programech přebrala  SADBA.  Pro  úplnost 
uvádíme některé údaje z výroční zprávy Střediska, aby bylo zřejmé, na co 
v roce 2006 SADBA navazuje.

Cagliero – salesiánský volontariát

a) Příprava dobrovolníků
Příprava  ve  školním  roce  2004/5  byla  zkrácena  na  4  víkendy  v rámci 
2. pololetí.  Hlavním  důvodem  byl  termín  akreditace,  který  neumožnil 
přípravu v plném zamýšleném rozsahu. Přípravných víkendů se účastnilo 8 
– 18 zájemců, z toho jich na dobrovolnou službu nastoupilo 10. 

Přehled školení (2004/5):
Akce Název akce Od Do Místo

D-05/01 1. přípravný víkend 
CAGLIERO

25.2.2005 27.2.2005 Česká Třebová
D-05/02 2. přípravný víkend 

CAGLIERO
8.4.2005 10.4.2005 Praha - Jabok

D-05/03 3. přípravný víkend 
CAGLIERO

6.5.2005 8.5.2005 Plzeň
D-05/04 4. přípravný víkend 

CAGLIERO
3.6.2005 5.6.2005 Praha - Kobylisy

Z celkových 8 školení (plánovaných na celý školní rok) se v průběhu roku 
2005 uskutečnily 3 víkendová školení. Dalších 5 je naplánováno od ledna 
do července  2006.  Zájemců se  kontaktovalo  více  jak  30,  z toho jich  je 
v přípravě cca 40 %.

Přehled školení (2005/6):
D-05-6/1 1. přípravný víkend 

CAGLIERO
7.10.2005 9.10.2005 Česká Třebová

D-05-6/2 2. přípravný víkend 
CAGLIERO

4.11.2005 6.11.2005 Plzeň
D-05-6/3 3. přípravný víkend 

CAGLIERO
9.12.2005 11.12.2005 Praha - Kobylisy

b) Průběh dobrovolné služby
Série  přípravných  školení  (2004/5)  vyvrcholila  slavnostním  vysláním 
prvních dobrovolníků Mgr. Josefem Mendlem. Na zahraniční dobrovolnou 
službu se vydalo 9 dobrovolníků, z nichž pouze jeden se rozhodl pro službu 
v rámci ČR. 
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Krátkodobí dobrovolníci CAGLIERO – salesiánský volontariát
jméno příjmení bydliště od – do místo dobr. 

služ.
1 Veronika Dulinková Hluk 4.7.2005 – 26.7.2005 Bulharsko
2 Lucie Mayerová Třebíč 4.7.2005 – 26.7.2005 Bulharsko
3 Alena Řezníčková Milotice n. 

Bečvou
4.7.2005 – 26.7.2005 Bulharsko

Dlouhodobí dobrovolníci CAGLIERO – salesiánský volontariát
jméno příjmení bydliště od – do místo dobr. 

služ.
1 Jan Hanulík Písečná 1.9.2005 – 30.6.2006 ČR – Praha
2 Martin Jílek Sebranice 1.10.2005 – 31.1.2006 Bulharsko
3 Magdaléna Kabelková Praha 1.11.2005 – 30.4.2006 Etiopie
4 Monika Madziová Brloh 24.8.2005 - 15.7.2006 Mexiko
5 Jitka Popelková Zlín 18.9.2005 – 17.9.2006 Kongo 
6 Jana Švecová Plzeň 22.8.2005 - 21.8.2006 Indie
7 Jiří Woclawek Vendryně 1.9.2005 - 16.8.2006 Slovensko

c) Navazující aktivity
Do  konce  roku  2005  ukončili  svou  dobrovolnou  službu  3  krátkodobí 
dobrovolníci.  Po svém návratu byl  s každým z nich uskutečněn výstupní 
rozhovor se supervizorem programu. Tito dobrovolníci byli také zapojeni do 
dalšího  ročníku  přípravných  setkání,  aby  mohli  své  získané  zkušenosti 
předávat dalším. 

d) Ekonomická stránka projektu
Zdroje krytí projektu „Cagliero – salesiánský volontariát“:

Rok 2005 Skutečně přidělené
prostředky (v Kč)

Podíl zdroje na financování 
projektu (v %)

MVČR 538 512 čerpáno 63%
Nadace Soteria   40 000
Sponzorské dary 239 840
Ostatní (poplatky 
účastníků) 

  23 925 37%

Celkem 842 277 100 %
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Salesiánští animátoři

a) Příprava dobrovolníků
První ročník přípravy dobrovolníků v rámci projektu „salesiánští animátoři“ 
začal podle plánu ve školním roce 2005/6. Do konce roku se uskutečnilo 
první  školení.  Zájem  přesáhl  původní  očekávání  a  po  přihlášení 
25. člověka jsme museli další zájemce odmítat.

Přehled školení (2005/6):
A-05/1 1. víkend sal. animátorů 14.10.2005 16.10.2001

16.10.2006
Slivice

Na  podzim  2005  se  také  uskutečnilo  první  celostátní  setkání 
salesiánských animátorů  (CSSA). Byli  zastoupeni lidé z 17 míst z celé 
ČR v celkovém počtu více jak 80.
CS CSSA 2005 11.11.2005 13.11.2005 Pardubice

b) Průběh dobrovolné služby
V rámci  tohoto  akreditovaného  programu  v roce  2005  nenastoupili  do 
služby  žádní  dobrovolníci.  S nástupem  prvních  z nich  se  počítá  až 
v polovině roku 2006 po ukončení prvního roku přípravy. 

c) Navazující aktivity
Viz. b)

d) Ekonomická stránka projektu
Zdroje krytí projektu „Salesiánští animátoři“:

Rok 2005 Skutečně přidělené
prostředky (v Kč)

Podíl zdroje na financování 
projektu (v %)

MVČR   68 000 61%
Sponzorské dary   19 100
Ostatní (poplatky 
účastníků)   25 200 39 %

Celkem 112 300 100 %
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Vyjádření auditora
Vyúčtování  dobrovolnických  programů  v roce  2005  v rámci  SaSM  bylo 
podrobeno auditu, který neshledal žádné závady.
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Personální zajištění projektů
Přípravy  v rámci  dobrovolnických  projektů  zajišťuje  tým,  skládající  se 
z následujících  skupin  lidí:  • úzký  tým  vedení,  • odborní  lektoři, 
• supervizoři,  • bývalí  dobrovolníci,  • administrativní  a  ekonomické 
zabezpečení.

Jaroslav Fogl 
projekt CAGLIERO

Mgr. Ing. Jaroslav  Vracovský 
vedoucí projektu

Mgr. Jaroslav Trávníček 
projekt Sal. animátoři

Mgr. Pavel Čáp, 
Th.Lic. 

Ing. Mgr. Jan 
Dočkal, CSc.

MUDR. Marcel Drlík Markéta Hanáková, 
Dr.

Mgr. Michal 
Kaplánek, Th.D.

Mgr. Pavel Kuchař, 
Ph.D.

Olga Landrová, Dr. Mgr. Josef Mendel Mgr. Dana Morée Václav Neruda

Mgr. Vojtěch Sivek Mgr. Jindřich Šrajer, 
Dr.

Mgr. Jan Vyhnálek Ladislav Bušek Kazimír Večerka, 
PhDr.
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Partneři a poděkování
Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost pro děti a mládež, a kteří 
s námi na tomto poli spolupracují.

Národní
• Salesiánská provincie Praha
• Salesiánky (FMA)
• MV ČR
• Hestia – národní dobrovolnické centrum
• Papežké misijní dílo
• Nadace Soteria
• Nadace pro radost

Zahraniční
• VIS
• VIDES
• Jugend Eine Welt
• Don Bosco International

•

21
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Kontakt

SADBA – Salesiánská asociace Dona Boska
Občanské sdružení, registrované MV ČR

Statutární zástupce: 
Mgr. Ing. Jaroslav Vracovský

Adresa
Kobyliské nám. 1000/1
182 00 Praha 8 – Kobylisy

tel. +420 283 029 229 
+420 732 951 497

www.sadba.sdb.cz
www.mladez.sdb.cz

email: sadba@centrum.cz
skype: sadbacr

IČO: 27006131
DIČ: CZ 27006131

bankovní spojení: ČSOB, a.s., 
č. ú.: 199028907/0300 
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