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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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Vážení přátelé, 
 
 
rok s rokem si ruku podal a my Vám na následujících 
stránkách chceme představit křehoučkou rostlinku SADBU – 
Salesiánskou asociaci Dona Boska, o.s. Od jejího vzniku 
v červenci 2005 se toho jako zázrakem mnoho podařilo.  
 
SADBA se usilovně snaží propojovat jednotlivá salesiánská 
střediska v ČR, pořádat národní akce, být zahraničním 
partnerem v salesiánském světě, připravovat desítky 

kvalitních dobrovolníků do všech koutů republiky i světa. Tito lidé v roce 2006 
odpracovali desítky tisíc dobrovolnických hodin, za které jim patří dík. 
 
Jako každá rostlinka však prožívá i to, co k růstu patří: temnotu, obavy i nejistotu. 
Růst se prostě odehrává v temnotě. Semínko v zemi klíčí, slabá rostlinka proráží 
okolní půdu a jde za světlem. Prodírá se na povrch, pomalu se objevují první lístky … 
Mnohé z toho prožívá i naše SADBA. 
 
Vám všem, kteří nám pomáháte v růstu a skrze nás mnohým potřebným, ze srdce 
děkuji a vyprošuji Vám radost a pokoj v srdci. 

  
 
 
       Jaroslav Vracovský, předseda SADBY 
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Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. (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 
• vzdělávání a výchova dobrovolníků 
• národní aktivity pro děti a mládež 
• mezinárodní aktivity pro děti a mládež 
• podpora činnosti svých členů 
• rozvojová pomoc 
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Ve druhém roce své existence se SADBA po úspěšném začátku zaměřila zejména na 
prohloubení a zlepšení programů vytvořených v roce 2005:  

� pokračovala příprava a doprovázení dobrovolníků v dobrovolnických 
programech „Cagliero-salesiánský volontariát“ a „Salesiánští animátoři“ 

� byl akreditován nový dobrovolnický program „Margherita“   
� v polovině roku 2006 se vrátili první dobrovolníci Cagliero ze své služby - díky 

jejich zkušenostem jsme mohli zlepšit přípravu dalších dobrovolníků   
� podařilo se akreditovat SADBU jako vysílající organizaci v rámci programu EU 

„Mládež v akci“ pro Evropskou dobrovolnickou službu 
� byla uzavřena dohoda o spolupráci s občanským sdružením HESTIA – 

Národním dobrovolnickým centrem 
� byly schváleny nové stanovy SADBY – název organizace byl změněn na 

„Salesiánská asociace Dona Boska, o. s.“ 
� pokračovalo navazování kontaktů s dalšími partnerskými organizacemi v ČR i 

v zahraničí (Don Bosco Youth Net, VIS atd.)  
� uskutečnila se dvě celostátní setkání salesiánských dobrovolníků – prvního 

z nich se zúčastnil i hlavní představený Salesiánů Dona Boska ve světě, Pascual 
Chávez 

� prohloubila se spolupráce se sestrami salesiánkami (Kongregace Dcer Panny 
Marie Pomocnice) jejich intenzivním zapojením zejména v dobrovolnických 
programech Cagliero-salesiánský volontariát a Salesiánští animátoři  

 

Evropská unie podpořila prostřednictvím 
Evropského sociálního fondu náš projekt  
nazvaný „Inovativní koncepce vzdělávání a 
formace salesiánských dobrovolníků 
k efektivnější sociální službě mladým lidem“, 
který se od září 2006 mohl úspěšně 
rozběhnout. Projekt bude trvat 22 měsíců.  

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ 

REPUBLIKY 
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K 31.12.2006 měla SADBA 13 členů, 3 fyzické a 10 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 středisko Štěpána Trochty - DDM Teplice, Rovná 277, 415 01 

Teplice  
• Salesiánské středisko mládeže - DDM Plzeň, Revoluční 98, 312 07 Plzeň 
• Salesiánské středisko mládeže - DDM Brno – Líšeň, Kotlanova 13, 628 00 

Brno–Líšeň 
• Salesiánské středisko mládeže - DDM České Budějovice, E. Destinové 1, 370 05 

České Budějovice 
• Salesiánské středisko 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 středisko mládeže - DDM Brno – Žabovřesky, Foerstrova 2, 616 00 

Brno – Žabovřesky 
• Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Vítkovická 28, 702 00 Ostrava 
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Na Valném shromáždění ze dne 19.9.2006 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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11..  CCAAGGLLIIEERROO  ––  SSAALLEESSIIÁÁNNSSKKÝÝ  VVOOLLOONNTTAARRIIÁÁTT    
 
 
Stručný popis programu  
 

Dobrovolnický program „CAGLIERO – salesiánský volontariát“ umožňuje 
mladému člověku mezi 18 a 35 lety prožít dobu několika týdnů až jednoho roku 
v některém salesiánském zařízení v ČR nebo v zahraničí. V těchto místech se 
dobrovolníci zapojují zejména do přípravy volnočasových aktivit, víkendových a 
prázdninových programů a podobných činností pro děti a mládež.  
 
Program se skládá z těchto na sebe navazujících částí: 

• Příprava dobrovolníka na dobrovolnou službu (8 víkendových setkání 
v průběhu celého školního roku a zkušební praxe). 

• Vyslání dobrovolníka na místo dobrovolné služby a jeho doprovázení v jejím 
průběhu.  

• 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.  

 
 

Realizace v průběhu roku 2006 
 

a) Dobrovolníci ve službě 
V tomto roce pokračovali dále ve službě dobrovolníci vyslaní v prvním ročníku 
v roce 2005:  
 

 
                       

 

 Jméno Příjmení Bydliště Od – do Místo 
1 Jan Hanulík Písečná 1.9.2005 – 30.6.2006 ČR–Praha 
2 Martin  Jílek Sebranice 15.10.2005 – 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 - 31.8.2006 Slovensko 
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b) Dobrovolníci v přípravě 
Během prvního pololetí roku 2006 pokračovala dále příprava druhého ročníku 
dobrovolníků Cagliero, která započala v říjnu 2005, a to dalšími pěti přípravnými 
víkendy: 

 
  
 
 
 
 
 

Po úspěšném ukončení přípravy a po slavnostním vyslání v červnu 2006 se na 
dobrovolnickou službu vydalo celkem 9 dobrovolníků:  

Krátkodobí dobrovolníci:  

 Jméno Příjmení Bydliště od – do Místo 
1 Petra Brychtová Třeboň 2.7. – 28.7. 2006 Bulharsko 
2 Sabina Linhartová Dubné 2.7. – 28.7. 2006 Bulharsko 
3 Anežka Hesová České Budějov. 13.6. – 22.8. 2006 Itálie 

Dlouhodobí dobrovolníci: 

 Jméno Příjmení Bydliště od – do Místo 

1 Gabriela Fialová Brno  27.11.2006 – 27.11.2007 Kongo 
2 Veronika  Polívková Všestary 6.10.2006 – 30.9.2007 Mexiko 
3 Eva  Slabá Pelhřimov 1.8.2006 – 31.7.2007 Indie 
4 Pavel Osoha Fryšták  1.10.2006 – 28.7.2007  Bulharsko 
5 Jiří  Štercl Božejov 3.10.2006 – 31.7.2007 Bulharsko 
6 Jaroslava Vanišová Praha 11.9.2006 – 10.8.2007 Mexiko 

 
Dne 21.4.2006 získala SADBA akreditaci jako vysílající organizace v rámci 
programu EU “Mládež v akci”, Akce 2 – Evropská dobrovolnická služba.  Tohoto 
programu jsme využili pro dobrovolnickou službu Pavla Osohy v Bulharsku.  
 
Celkově odpracovali naši dobrovolníci programu Cagliero v roce 2006 téměř 
11.000 hodin.  

 
c) Noví dobrovolníci  
V říjnu 2006 začal další ročník přípravy nových dobrovolníků. Celkem nás 
kontaktovalo kolem 50 zájemců. Více než dvacet z nich se zúčastnilo prvních 
přípravných setkání.  Do konce roku 2006 proběhla tato přípravná setkání: 
 

 Datum Místo 
4. přípravný víkend 6. -  8. 1. 2006 Brno 
5. přípravný víkend 17. - 19. 2. 2006 Praha 
6. přípravný víkend 17. - 19. 3. 2006 Hrádek u Vlašimi 
7. přípravný víkend 28. - 30. 4. 2006 Pardubice 
8. přípravný víkend 16. - 18. 6. 2006 Praha  

 Termín Misto 
1. přípravný víkend 27.-29.10.2006 Pardubice 
2. přípravný víkend 17.-19.11.2006 Plzeň 
3. přípravný víkend 15.-17.12.2006 Hradec Králové 
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Na tato setkání bude navazovat dalších 5 víkendových setkání v průběhu první 
poloviny roku 2007.  

 
d) Navazující aktivity 
Velkým přínosem roku 2006 byl návrat první skupiny dlouhodobých dobrovolníků 
ze své služby. Vracející se dobrovolníci se aktivně zapojili i po svém návratu do 
České republiky a svoji zkušenost předávali dalším lidem ve formě přednášek, 
rozhovorů apod. Jedna z bývalých dobrovolnic se zapojila též na plný úvazek do 
přípravy nového ročníku dobrovolníků.  
 
Během roku se uskutečnily též tři osobní návštěvy zahraničních míst, kde působí 
naši dobrovolníci: Mgr. Ing. Jaroslav Vracovský navštívil salesiánské středisko 
v Bulharsku, Mgr. Vojtěch Sivek se během dvoutýdenní návštěvy seznámil 
s činností salesiánské organizace BREADS v Indii, a Mgr. Michael Martinek, Th.D. 
strávil několik týdnů v salesiánských organizacích v Mexiku. Cílem jejich návštěv 
bylo posílení spolupráce s přijímajícími organizacemi a reflexe dobrovolnické 
zkušenosti našich dobrovolníků v těchto místech.  
  

Fotografie z přípravy  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nácvik krizových situací 

Nácvik drobných her pro děti 

Mgr. Dana Moree - 
      interkultura 

Africký  
večer 

MUDr. Marcel Drlík – zdravotní 
rizika dobr. služby 
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Střípky od dobrovolníků ve službě   
 

Všichni naši dobrovolníci programu Cagliero se shodují na tom, že jejich dobrovolná 
služba je opravdu intenzivní a na nedostatek práce a zážitků si nemohou stěžovat.  
Co ale přesně dělají a jak se mají – to všechno snad přiblíží pár úryvků z jejich 
dopisů:  
 
 
ČR – PRAHA (Honza) 

„Mám tu na starosti několik 
pravidelných aktivit. Každý týden vedu 
kroužek výtvarné výchovy pro děti a 
kromě toho jsem dvacet hodin týdně 
v oratoři. Přichází sem děti i mládež, 
se kterými pak hrajeme různé hry, 
vevnitř nebo na hřišti nebo pro ně 
připravujeme různé programy. Hodně 
času jsem strávil také přípravou 
putovní výstavy  o kardinálu Štěpánu 
Trochtovi.“  

 
 
INDIE (Eva) 
„Mezi mé pravidelné činnosti patří 
hlídání kluků ve studovně ráno, 
středa, čtvrtek a pátek odpoledne 
učím ve škole, odpoledne hrajeme 
s holkami hry (teď je oblíbená 
schovka), během podvečerního 
studia učím starší děcka spoken 
English. Při hlídání ve studovně, kde 
je 50 kluků, od kterých se očekává 
soustředěné studium, se jim snažím 
pomoci. Kluci jsou ve věku od 5 do 
15 let.  
 Dobře si vzpomínám hlavně na ten mladší věk, kdy jsem potřebovala, aby se 
mnou mamka četla, aby mi taťka vysvětlil matematiku, aby mi rodiče zkontrolovali 
domácí úkol, vyzkoušeli mě z vlastivědy apod. Nikoho takového tady ty děti 
nemají.“ 

          
 
KONGO (Gábina) 
„Bakanja centrum má na starosti opuštěné děti. Většinou mají vlastní rodinu, ale 
je to právě ona, která je vyhání z domu. V našem centru máme skoro 80 kluků. 
Celkem k nám do školy přichází asi 250 kluků.  
Hlavní činností, nejdůležitější pro kluky, je přítomnost, přítomnost někoho, kdo má 
o ně zájem, kdo je pohladí atd. Potřebují to opravdu moc!! Po tom, co vše zažili, 
za těch pár let života... uffff.  
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Mojí činností je výpomoc ve 
škole (od 7:30 do 15:00), 
odpoledne hraní či nějaké 
aktivity, např. knihovna, kterou 
jsme nedávno uvedli do provozu. 
Ve středu odpoledne si většina 
děcek napracovává hodiny, za 
které pak mají nárok dostat 
oblečení. V sobotu je ráno mše 
v děvet hodin (to si jakože 
můžeme přispat, ale stejně vás 
kluci nenechají spát déle jak do 
6:30, hluk vás probudí, a když                           

                                                                      ne, tak vězte, že už jste na  
                                                                      onom jiném světě).“ 

          
MEXIKO  (Veronika) 
„A co tu vlastně dělám? To byly 
začátky, kdy jsem o tomhle všem 
hooodně pochybovala, ale překulil se 
měsíc a vše je jinak. Jsem hrozně 
ráda, že jsem tady a fakt mě to tu 
baví.  
  Ráno kolem deváté 
přijedeme do oratoře. Děti ve škole 
mají zrovna hodinovou přestávku. 
Součástí oratoře je totiž škola pro 
děti, které nemají na to, aby chodily 
do státní školy. Je to jedna třída s 50 
dětmi různého věku. (tak 1. až 5.  třída). Při hodinové pauze si s nimi hraju, 
většinou na hřišti, nebo nějaké jiné hry. Pak něco pomůžu Silvii, což je sekretářka. 
Většinou jsou to takové jednorázové úkoly - napsat plakát, nastříhat letáky apod. - 
prostě co je zrovna potřeba.“   

        

 
BULHARSKO (Pavel) 

„První měsíc až dva bylo hodně 
rozkoukávání, učili jsme se jazyk, 
seznamovali se s komunitou a 
s mládežníky… Pro mě byl takový zlom 
někde kolem 6 týdne, kde jsem začal 
být schopný konečně více komunikovat. 
Zajímavé bylo i to, když jsem jel o 
Vánocích domů – přestože to bylo 
jenom tři měsíce, cítil jsem, že jsem už 
jaksi vypadl z tamních vztahů... Vlastně 
to byla pro mě spíš dovolená a když 
jsem se vracel do Bulharska, tak spíš to    

                                                             byla cesta „domů“...“ 
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22..  SSAALLEESSIIÁÁNNŠŠTTÍÍ  AANNIIMMÁÁTTOOŘŘII    
 
 
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 lidem a dětem 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 tříletý 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). 

V roce 2006 byl tento kurs akreditován u Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy jako akreditovaný kurs pro táborové vedoucí. Po absolvování druhého 
roku přípravy tak každý dobrovolník může získat osvědčení “Táborový vedoucí”.  

 

Realizace v průběhu roku 2006 
 

a) Dobrovolníci v přípravě a ve službě  
 
V rámci projektu Salesiánští animátoři v roce 2006 měla SADBA dvě skupiny 
dobrovolníků:  
• 1. skupina (běh A) byla ve školní roce 2005/6 v prvním roce 3letého cyklu a ve 
školním roce 2006/7 vstoupila do druhého. Dobrovolnou službu začalo 14 mladých 
lidí. 
• 2. skupina (běh B) začala přípravu na dobrovolnou službu ve školním roce 
2006/7 v rámci prvního roku z tříletého cyklu. Zájem projevilo více jak 40 mladých 
lidí, vybráno bylo 34 účastníků.  
 

Přehled školení v roce 2006: 
Od Do Misto Náplň víkendu 

24.2.2006 26.2.2006 Praha - Karlín Běh A – 2. víkend 
21.4.2006 23.4.2006 Pardubice Běh A – 3. víkend 
6.10.2006 8.10.2006 Pardubice Běh B – 1. víkend 
20.10.2006 22.10.2006 Pardubice Běh A – 4. víkend 
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b) Celostátní aktivity 

V roce 2006 se uskutečnila dvě celostátní setkání salesiánských animátorů. 
Jednalo se o setkání mladých dobrovolníků z různých míst, výměna zkušeností, 
kontaktů, navázání přátelství a vytváření mezistřediskových projektů. 

 
 
Prvního setkání v květnu, na kterém se sešlo více jak 500 mladých lidí, se zúčastnil 
také nejvyšší představený salesiánů ve světě, Pascual Chávez.  Druhé setkání se 
uskutečnilo v listopadu v Praze a zúčastnilo se kolem kolem 100 salesiánských 
animátorů.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Od - do Místo Náplň víkendu 
13.5.2006 – 13.5.2006 Pardubice Celostátní setkání animátorù a mladých 
10.11.2006 – 12.11.2006 Praha Celostátní setkání animátorù 

Pascual Chávez  
při své návštěvě ČR 

Celostátní setkání animátorů v Praze 
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33..  MMAARRGGHHEERRIITTAA  
 
 
Stručný popis programu 

 
Dobrovolnický program „Margherita“ je nový dobrovolnický program SADBY, 
akreditovaný  u MV ČR v březnu 2006.  
 
Dobrovolná služba v programu „Margherita“ umožňuje zejména zralejším lidem 
(jak v pracovním poměru, tak studentům) kvalifikovaně se připravit na službu 
dětem a mladým lidem v různých salesiánských projektech a aktivně se zapojit do 
výchovných projektů zvláště v rámci salesiánských zařízeních v méně 
intenzivnějším  rozsahu, jejich dlouhodobé doprovázení v této činnosti, supervizi, 
teoretickou reflexi a prohlubování získávaných zkušeností. Program je svou 
charakteristikou velmi podobný programu Salesiánští animátoři. Je však 
přizpůsoben těm, kteří se z časových důvodů nemohou účastnit tříletého 
vzdělavácího cyklu Salesiánských animátorů. 

 
Program zahrnuje 10ti hodinovou přípravu, během níž dobrovolník absolvuje 
základní přípravu na práci s dětmi a mládeží v rámci platných zákonů a 
salesiánských kritérií.   

 

Realizace v průběhu roku 2006 

a) Příprava dobrovolníků 
V roce 2006 proběhly 3 desetihodinové přípravy. Některé proběhly víkendovou 
formou, jedno školení se odehrálo o dvou pondělních večerech.  Všech školení se 
dohromady zúčastnilo 62 dobrovolníků. 

 
  Přehled školení v roce 2006: 

 
Akce Termín Místo 

1. školení Margherita 14. 10. 2006 Zlín 
2. školení Margherita 20. – 21. 10. 2006 Praha - Kobylisy 
3. školení Margherita 23. 10., 30. 10. 2006 Plzeň 

 

b) Průběh dobrovolné služby 
Ihned po absolvování školení a po dodání požadovaných dokumentů (výpis 
z rejstříku trestů či reference, lékařská prohlídka, čestné prohlášení) byla 
s dobrovolníky uzavřena smlouva o dobrovolné činnosti. Dobrovolníci tak mohli 
ihned začít vykonávat svou dobrovolnou službu.  
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SSEETTKKÁÁNNÍÍ  SSEE  SSAALLEESSIIÁÁNNYY    
V roce 2006 uspořádala SADBA dvě setkání pro zájemce z řad mladých lidí, kteří se 
chtějí dozvědět něco více o původu a poslání Salesiánů Dona Boska. Na programu 
bylo nejen povídání s konkrétními osobnostmi salesiánského světa,  ale i celá řada 
zážitkových aktivit a her pro účastníky. Prvého z nich se zúčastnilo kolem stovky 
mladých lidí, na druhém z nich bylo přibližně třicet účastníků.  
  

Téma setkání Termín Místo 
Štěpán Trochta 2. – 5. 2. 2006 Sebranice 
Quo Vadis 14. – 20. 8. 2006 Brno  

  
 
SSEETTKKÁÁNNÍÍ  DDOOPPRROOVVÁÁZZEENNÍÍ    
Mladí lidé, kteří si chtějí na pár dní odpočinout od shonu a hluku každodenního života, 
mohou využít tzv. setkání doprovázení. Ta se konají pravidelně během celého roku, 
zpravidla v přírodě na klidném místě a slouží k obnovení vnitřních sil a načerpání 
nových impulsů do dalších dnů, proto jsou často nazývány jako „duchovní obnovy“.  
Počet účastníků se pohybuje od pěti do třiceti. V roce 2006 se uskutečnilo šest 
následujících setkání: 
 

Téma setkání  Termín Místo 
Osobní životní projekt 24. – 26.4. 2006 Borek  
Duchovní obnova 2.6. – 4.6. 2006 Jeníkov 
Duchovní obnova pro maturanty  23.6. – 25.6. 2006 Sebranice 
Duchovní obnova 9.7. – 15.7. 2006 Puťák 
Píši vám mladí (Don Bosko) I. 29.9. – 1.10. 2006 Sebranice  
Píši vám mladí (Don Bosko) II. 8.12. – 10.12. 2006 Sebranice  

  
 
PPOODDPPOORRAA  VVÝÝSSTTAAVVYY    OO  ŠŠTTĚĚPPÁÁNNUU  TTRROOCCHHTTOOVVII    
SADBA podpořila vytvoření a realizaci putovní výstavy o kardinálu Štěpánu Trochtovi, 
kterou uskutečnili sami mladí lidé v rámci programu EU „Mládež“ pod vedením 
jednoho z našich dobrovolníků, Jana Hanulíka. Slavnostní vernisáži přihlížel i hlavní 
představený salesiánů Pascual Chavez u příležitosti celostátního setkání salesiánských 
animátorů. Výstava putuje od května 2006 po řadě českých i moravských měst.  
  
  
PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  OO  DDOONNUU  BBOOSSKKOOVVII    
V roce 2007 oslaví Salesiáni Dona Boska 80 let od příchodu prvního salesiána, 
P. Ignáce Stuchlého, do Čech. Při této příležitosti začala SADBA v roce 2006 
připravovat celostátní internetovou soutěž o Donu Boskovi, která bude spuštěna 
31.1.2007 na svátek sv. Dona Boska na www.janbosko.cz.  
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ÚÚČČAASSTT  NNAA  ŠŠKKOOLLEENNÍÍCCHH  AA  KKOONNFFEERREENNCCÍÍCCHH    
Sami členové a pracovníci SADBY se za účelem zvýšení své odbornosti zúčastnili 
během roku 2006  těchto  školení a konferencí:  
 

 
 
 

Pořadatel Název semináře  Termín Místo Účastník 
Agnes Public Relation 23. – 24.2.2006 Praha Mgr. Hurychová 
Česká 
národní 
agentura 

Mládež pro Evropu – 
Evropa pro mládež 

2. – 5.3.2006 Rýmařov Mgr. Ing. 
Vracovský 

Agnes Řízení projektového cyklu 23. – 24.3.2006 Praha Mgr. Hurychová 
MVRO The new EU Africa 

Strategy and its 
implementation 

5. 4. 2006 Bratislava Mgr. Hurychová 

Agnes Strategické plánování 13. – 14.4.2006 Praha Mgr. Hurychová 
MPSV Seminář pro žadatele o 

grant ESF  
25. 4. 2006 Praha Mgr. Hurychová 

PMD Misijní rada PMD 25. – 27.4.2006 Špindlerův 
Mlýn 

Mgr. Ing. 
Vracovský 

Agnes Úvod do účetnictví  25. – 26.5.2006 Praha Mgr. Hurychová 
NROS  Zahajovací seminář 

k blokovému grantu pro 
neziskové organizace  

14. 6. 2006 Praha Mgr. Ing. 
Vracovský 

Volonté 
Czech  

Multidisciplinátorní školení 
pracovníků v rozvojovém 
sektoru 

12.– 13.9.2006 Praha Mgr. Hurychová 

Volonté 
Czech  

Multidisciplinátorní školení 
pracovníků v rozvojovém 
sektoru 

18.– 21.9.2006 Praha Mgr. Švecová  

Don 
Bosco 
Youth Net 

A bridge to a European 
future  

4. – 8.10.2006 Brusel  Mgr. Švecová 

Trialog Development Education 
Partnership Fair  

9. – 11.10.2006 Vídeň  Mgr. Hurychová 

RPP Wien  Global education  19.-20.10.2006 Linz  Mgr. Švecová  
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ROZVOJ DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMŮ 
 
„CAGLIERO – salesiánský volontariát“  

� pokračování v přípravě dobrovolníků, doprovázení stávajících dobrovolníků a 
získávání nových dobrovolníků  

� využití zkušeností dobrovolníků, kteří se již vrátili ze služby - zapojení ve formě  
ogranizování přednášek, rozhovorů, psaní článků o jejich zkušenosti apod.  

� rozšíření spolupráce s FoRS (České fórum pro rozvojovou spolupráci) a MZV 
� rozšíření spolupráce s přijímajícími organizacemi pro EVS v Evropě 
� vytváření možností zapojení zahraničních dobrovolníků do činnosti 
salesiánských středisek v ČR  

� podpora dobrovolnictví v rámci ČR 
 
„Salesiánští animátoři“ 

� pokračování v prvém a druhém ročniků  přípravy dobrovolníků (běh A + B)  a 
zahájení jejich dobrovolné činnosti  

� zahájení III. ročníku přípravy  (běh C) 
� vytváření možností zapojení salesiánských animátorů v rámci Evropy 

 
„Margherita“ 

� pokračování v získávání nových dobrovolníků a jejich příprava 
 

 
NÁRODNÍ AKTIVITY  

� celostátní setkání animátorů v listopadu 2007  
� pokračování v pravidelných Setkáních se salesiány a Setkáních doprovázení 

 
MEZINÁRODNÍ AKTIVITY  

� aktivní zapojení do činnosti mezinárodní organizace Don Bosco Youth Net 
� rozvoj partnerství s dalšími zahraničními organizacemi  
� účast na mezinárodních konferencích a seminářích  

 
DALŠÍ  

� zkvalitnění www stránek 
� vytvoření informativních letáčků o činnosti SADBY 
� realizace celonárodní internetové soutěže o Donu Boskovi 
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PŘÍJMY V ROCE 2006:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝDAJE V ROCE 2006:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZPOČET JEDNOTLIVÝCH DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMŮ:  
 

 
 
 

Příspěvek MV ČR 1.058.259,-  Kč 
Evropský sociální fond – MPSV 772.475,-  Kč 
EVS – Evropská dobrovolná služba (Agentura 
Mládež) 

23.861,- Kč 

Nadace pro radost 20.000,- Kč 
Ostatní dary 753.735,- Kč 
Příspěvky účastníků  208.450,- Kč 
Příjmy z členských příspěvků 4.800,- Kč 
Bankovní úroky 3.290,- Kč 
   

Příjmy celkem  2.844.870,-  Kč 

Spotřebované nákupy 488.327,- Kč 
Služby 984.728,- Kč 
Osobní náklady 762.551,- Kč 
Ostatní náklady 87.292,- Kč 
Poskytované příspěvky 47.825,- Kč 
   

Výdaje celkem  2.370.723,-  Kč 

Dobrovolnický 
program 

Celkové 
náklady 

Poskytnutá 
dotace MV ČR 

Spolufinancování 

CAGLIERO – salesiánský 
volontariát 

1.243.705,- Kč 717.017,- Kč 526.688,- Kč 

Salesiánští animátoři 451.526,- Kč 224.115,- Kč 227.411,- Kč 
Margherita  185.953,- Kč 117.125,- Kč 68.828,- Kč 
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Přípravy v rámci dobrovolnických projektů zajišťuje tým, skládající se z následujících 
skupin lidí:  

� úzký tým vedení 
� odborní lektoři 
� supervizoři 
� účetní 
� bývalí dobrovolníci 
� administrativní a ekonomické zabezpečení  

  

  
 

 

  

  

          
Jaroslav Fogl 

program CAGLIERO  
Mgr. Jana Švecová 
program CAGLIERO  

Ing. Zdislava Háchová 
program CAGLIERO  

Mgr. Jaroslav Trávníček 
program Sal.animátoři 

Markéta Hanáková, Dr. 
program Sal.animátoři 

        
Mgr. Eva Hurychová 
program Margherita 

Ing. Tomáš Petrůj 
účetní Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.  Mgr. Michal Kaplánek, 

Th.D. Olga Landrová, Dr. 

        

Mgr. Josef Mendel  Mgr. Dana Moree  Václav Neruda  Mgr. Vojtěch Sivek Mgr. Jindřich Šrajer,  
Dr. 

Mgr. Ing. Jaroslav Vracovský 
předseda SADBY 
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Mgr. Jan Vyhnálek  Kazimír Večerka, PhDr.  Mgr. Pavel Čáp,  
Th.Lic. 

MUC. Petr Mokrejš  Bc. Anděla Bednářová 

       

Bc. Eva Turková  PeadDr. Marie Vorlová  Bc. Pavel Blažek  MUDr. Marcel Drlík 
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Děkujeme moc všem, kteří podporují naši činnosti pro děti a mládež a kteří s námi na 
tomto poli spolupracují.  
 
Národní 

• Evropský sociální fond – MPSV ČR 
• Salesiánská provincie Praha (SDB) 
• Salesiánky (FMA) 
• Ministerstvo vnitra ČR 
• Hestia – národní dobrovolnické centrum 
• Papežké misijní dílo 
• Nadace Soteria 
• Nadace pro radost 
• celá řada jednotlivých drobných dárců 

Zahraniční 
• Nadace Oazis, Bulharsko  
• Národní katolická federace Charita Bulharsko 
• Ouvres Don Bosco, R.D.Congo  
• Don Bosco Zentrum Regensburg, Německo 
• Desarrollo Juvenil der Norte, A.C., México  
• Proyecto salesiano Tijuana A.C., México  
• BREADS (Bangalore Rural Educational And Development Society) India 
• VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) 
• VIDES (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo) 
• Jugend Eine Welt 
• Don Bosco International 
• Don Bosco Youth Net  
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   Salesiánská asociace Dona Boska, o. s.  
   občanské sdružení, registrované MV ČR 
 
 
     
   
 
   STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:  Mgr. Ing. Jaroslav Vracovský 
 
    ADRESA: Kobyliské nám. 1000/1  email: sadba@centrum.cz 

 182 00 Praha 8 – Kobylisy skype: sadbacr 
    
 tel. +420 283 029 229   IČO: 27006131 
            +420 732 951 497  DIČ: CZ 27006131 
 
 www.mladez.sdb.cz   bankovní spojení: ČSOB, a.s.,  
    č. ú.: 199028907/0300  
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Když zpomalíš, oni zůstanou stát.  

Když se sám znechutíš, jim poklesnou ruce.  

Když se nasadíš, oni budou běžet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

           

                 

     Když nabídneš ruku, oni dají život.  

                 Když se modlíš, oni budou svatí.     
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