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Úvodní slovo
„Před mnoha lety se irští přistěhovalci domnívali,
že mohou všechny velké brambory sníst a na
sadbu ponechat ty malé. Nějakou dobu to tak dělali.
Snědli velké brambory; zasadili malé. Avšak brzy
lépe pochopili zákony přírody, protože se všechny
jejich brambory postupně zmenšily na velikost
kuliček. Tato trpká zkušenost farmáře poučila, že si
nemohou nechat ty nejlepší věci života pro sebe a
na sadbu používat jen zbytky. Zákony přírody
kážou, že sklizeň odpovídá setbě.“

Vážení přátelé,
nevím, nakolik je výše uvedený příběh z knihy Kolik váží sněhová vločka
od B. Cavanaugha pravdivý. Skuteční zemědělci by nám mohli prozradit
víc. Vím ale jistě, že je krásným obrazem toho, co jsme v SADBĚ mohli
prožít v uplynulém roce 2007.
SADBA roste do té míry, do jaké se velkoryse sází. A v letošním roce
bylo velkorysosti opravdu dost díky nasazení lidí naplno zapojených do
činnosti naší organizace, díky desítkám a skoro stovkám dobrovolníků a
desetitisícům odpracovaných dobrovolnických hodin. Listujte dál a
uvidíte alespoň něco z toho, co pěkného vyrostlo.
Díky vám všem, kteří jste přiložili ruku k dílu. A také díky Bohu, který
dává vzrůst!

Jaroslav Vracovský, předseda SADBY
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Poslání a cíle SADBY
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. Byla založena s cílem podporovat výchovu dětí a mládeže
k etickým hodnotám v salesiánském stylu. Sdružuje převážně právnické
osoby, jako jsou salesiánská střediska mládeže v celé České republice.
Salesiánská provincie Praha, která je také členem SADBY, je garantem
její činnosti.
Posláním SADBY je podporovat jednotlivá salesiánská místa
i dobrovolníky v nich a prohlubovat vzájemné kontakty mezi nimi
i v rámci celé Evropy.

Hlavní oblasti činnosti:
činnosti:
•
•
•
•
•
•

podpora dobrovolnictví,
vzdělávání a výchova dobrovolníků,
celonárodní aktivity pro mládež,
mezinárodní aktivity pro mládež,
rozvojová pomoc a osvěta,
podpora činnosti svých členů.
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Členové SADBY
K 31.12.2007
31.12.2007 měla SADBA 13 členů, 3 fyzické a 10 právnických osob.
Členové – fyzické osoby:
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
Členové – právnické osoby:
osoby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1000/1,182 00 Praha 8
Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže,
Rovná 277, 415 01 Teplice
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň,
Revoluční 98, 312 07 Plzeň
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno-Líšeň,
Kotlanova 13, 628 00 Brno
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České
Budějovice, Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice
Salesiánský klub mládeže 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 - Dům dětí a mládeže Brno–
Žabovřesky, Foerstrova 2, 616 00 Brno
Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Vítkovická 28,
702 00 Ostrava

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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1. Program Cagliero – salesiánský volontariát
STRUČNÝ POPIS PROGRAMU
PROGRAMU
Dobrovolnický program CAGLIERO – salesiánský volontariát
umožňuje mladým lidem mezi 18 a 35 lety prožít dobu několika
týdnů až jednoho roku v některém salesiánském zařízení v ČR nebo
v zahraničí.
Cílové
Náplň
-

skupiny práce dobrovolníků:
děti a mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí,
děti a mládež národnostních menšin (Rómové atd.),
děti ulice.
činnosti dobrovolníků:
volnočasové aktivity,
výuka jazyků, případně odborných předmětů,
víkendové a prázdninové programy,
doučování,
manuální práce,
sociální poradenství.

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 při péči o děti, mládež a rodiny.
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REALIZACE V

PRŮBĚHU ROKU

2007

a) Ročník B - Dobrovolníci ve službě
V tomto roce pokračovali ve službě dobrovolníci vyslaní v roce
2006.
Jméno
1 Gabriela Fialová
2 Veronika Polívková
3 Eva Slabá
4 Pavel Osoha
5 Jiří Štercl
6 Jaroslava Vanišová
7 Pavel Ingr

Mgr. Gabriela
Fialová

Bydliště
Brno
Všestary
Pelhřimov
Fryšták
Božejov
Praha
Vacenovice

Veronika Polívková

Od – do
27.11.2006 – 27.11.2007
06.10.2006 – 30.09.2007
01.08.2006 – 31.07.2007
01.10.2006 – 28.07.2007
03.10.2006 – 31.07.2007
11.09.2006 – 10.08.2007
01.01.2007 – 31.12.2007

Mgr. Eva Slabá

Mgr. Jaroslava
Vanišová

Pavel Osoha

Místo
Kongo
Mexiko
Indie
Bulharsko
Bulharsko
Mexiko
Německo

Ing. Jiří Štercl

Pavel Ingr

Pavel Osoha byl vyslán v rámci programu Evropské dobrovolné
služby.
b) Ročník C - Dobrovolníci v přípravě
Během prvního pololetí roku 2007 pokračovala příprava ročníku C
dobrovolníků Cagliero započatá v říjnu 2006, a to dalšími pěti
přípravnými víkendy:

4.
5.
6.
7.
8.
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přípravný
přípravný
přípravný
přípravný
přípravný

víkend
víkend
víkend
víkend
víkend

Datum
12.-14.01.2007
23.–25.02.2007
23.–25.03.2007
27.-29.04.2007
08.–10.06.2007

Místo
Brno
Praha
Budeč
Pardubice
Praha

Počet účastníků
17
16
14
18
19

Po úspěšném ukončení přípravy a po slavnostním vyslání
v červnu 2007 se na dobrovolnou službu vydalo celkem 16
dobrovolníků:
Krátkodobí dobrovolníci:
1
2
3
4

Jméno
Michaela
Jitka
Ondřej
Pospíšilík

Příjmení
Rybová
Kotalová
Bílý
Jan

Bydliště
Střelice
Sušice
Řevničov
Holešov

od – do
30.06.–31.07.2007
30.06.–31.07.2007
30.06.–31.07.2007
30.06.–31.07.2007

Bydliště
Val.Klobúky
Brno
Hovězí
Kotvrdovice
Ostrava
Popovice
Krnov
Šenov
Mořkov
Makov

od – do
01.08.2007–31.08.2008
02.09.2007–31.07.2008
03.11.2007–31.10.2008
03.11.2007–31.10.2008
01.09.2007–31.08.2008
01.10.2008–31.08.2008
18.09.2007–08.09.2008
28.12.2007–26.06.2008
01.09.2007–31.12.2007
01.10.2008–30.09.2008

Místo
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko

Dlouhodobí dobrovolníci:
Jméno

Příjmení
1 Jan
Fojtů
2 Ivana
Chatrná
3 Jaroslav
Chrástecký
4 Marie
Chrástecká
5 Jana
Georgievová
6 František Jeleček
7 Veronika Ježková
8 Martin
Pastrňák
9 Roman
Turowski
10 Jaroslav
Fogl

Místo
ČR
Kongo
Indie
Indie
Mexiko
Bulharsko
Mexiko
Mexiko
ČR
Bulharsko

Dva z těchto dobrovolníků byli vysláni v rámci programu Evropské
dobrovolné služby. Další dva dobrovolníci z ročníku B se rozhodli
prodloužit si dobrovolnou službu po pozitivní prožité zkušenosti
o další rok:
Jméno
Příjmení
Bydliště
od – do celkem
Místo
1 Pavel
Osoha
Fryšták
01.10.2006–30.06.2008 Bulharsko
2 Jiří
Štercl
Božejov 03.10.2006–31.07.2008 Bulharsko
+ Zambie

Celkově odpracovali dobrovolníci programu Cagliero v roce 2007
téměř 19.000 hodin.

Bc. Michaela Rybová

Bc. Jitka Kotalová

Bc. Ondřej Bílý

Jan Pospíšilík

Ing. Jan Fojtů
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Mgr. Ivana Chatrná

Jana Georgievová

Mgr. Veronika Ježková

Mgr. Marie
Chrástecká

Ing. Martin Pastrňák

Mgr. Jaroslav
Chrástecký

Ing. Roman Turowski

František Jeleček

Mgr. Jaroslav Fogl

c) Ročník D – Nově přihlášení dobrovolníci
V říjnu 2007 začal další ročník přípravy nových dobrovolníků.
Celkem nás kontaktovalo více jak 50 zájemců. Do konce roku 2007
proběhla tato přípravná setkání:

1. přípravný víkend
2. přípravný víkend
3. přípravný víkend

Termín
Místo
19.–21.10.2007 Hradec Králové
16.-18.11.2007 Plzeň
14.–16.12.2007 Jaroměřice n.
Rokytnou

Počet účastníků
30
27
17

Příprava bude pokračovat v roce 2008 dalšími pěti přípravnými
setkáními.
d) Navazující aktivity bývalých dobrovolníků
Dobrovolníci, kteří se v roce 2007 vrátili ze své služby, se i letos
aktivně zapojovali do dalších aktivit:
•

•
•
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„3D+ chaloupka“ aneb multikulturní vícerozměrný letní
prázdninový tábor pro mládež mezi 15 a 20 lety se uskutečnil
21.-29. 7. 2007 ve Štítarech u Znojma a organizovali ho tři
z bývalých dobrovolníků. Na programu byly aktivity na
témata: interkultura, chudoba, rozvojová pomoc atd.
Účast na přípravných víkendech pro nové dobrovolníky.
Přednášky o své zkušenosti v těchto místech:
Salesiánské středisko mládeže Plzeň,
Klášter Chotěšov,

Akademické týdny, Nové město n. Metují,
Celostátní setkání animátorů, Pardubice,
Farnost Praha – Liboč,
Farnost Božejov,
Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň,
Farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín,
Celostátní setkání mládeže ČR v Táboře,
a další
• Články v časopisech a novinách:
Informatorium,
AD,
Salesiánský magazín,
Katolický týdeník.
• Další média:
Český rozhlas Plzeň,
TV Noe.
• Realizace výstavy o čtyřech rozvojových zemích pod názvem
„Potřebujeme se vzájem“ (Praha a Pardubice)
-

e) Ostatní
• V roce 2007 se obměnil tým realizátorů programu Cagliero, namísto
Mgr. Jaroslava Fogla přišel Mgr. Josef Kopecký.
• Uskutečnily se dvě osobní návštěvy partnerského projektu
v Bulharsku:
9.–12. 4. 2007 – Mgr. Jana Švecová
12.–19. 6. 2007 – Mgr. Ing. Jaroslav Vracovský
• Dne 18. 5. se zástupce SADBY zúčastnil panelové diskuse v rámci
projektu „Noc dobrovolníků“, organizované společností Servitus.
• Dva
z dobrovolníků
se
zúčastnili
celosvětového
vyslání
salesiánských misionářů hlavním představeným Salesiánů Dona
Boska Pascualem Chávezem v italském Turíně. Slavnost pod
názvem Harambee se konala ve dnech 28.-30. 9. 2007.
• Díky účasti na mezinárodním setkání organizovaném Don Bosco
Youth Net se podařilo navázat kontakty s dalšími evropskými
partnery, kteří mohou v budoucnu přijímat naše dobrovolníky.
Seminář s názvem European voluntary service se uskutečnil ve
Voorburgu v Nizozemí v termínu 2.-6. 5. 2007.
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Střípky od našich dobrovolníků:
„Když jsme ty holky pozorovali, jak se
snaží a soustředí, tak jsme nechápali,
že před pár měsíci žily na ulici. A kolik
takových šikovných děcek denně na
ulici spí. A kdoví, jak ta naše děcka
budou žít tady za rok, až odtud
odejdou… Některá nám připadnou
hodně šikovná a nadaná.“
Marie a Jaroslav Chrástečtí (Indie)

„Především jsem zapojen do činností
zámečníků a truhlářů. Tak nějak mám
mít oči všude, aby nedocházelo
k „defraudaci“,
být
nápomocen
odbornou radou ve výrobě, starat se
o sklad materiálu a nářadí. Začal jsem
učit technické kreslení v prvním
ročníku truhlářů a budu částečně
vypomáhat s výukou teorie. Naši
studenti se zdají být nedotčeni světem, respektive možná nejsou
zahlceni všemožnými informacemi, které na nás je schopen chrlit
internet, televize apod. Ale jinak jsou normální. Občas dojde řeč i na
Evropu, na sníh. Já se pak můžu vyptávat na období dešťů. Oni se pak
ptají, jak tu zimu vydrží zvířata.“
Jiří Štercl (Zambie)
„Vydáte-li se na měsíční volontariát do
Bulharska, strávíte s dětmi také deset dní na
táboře v horách. Spát v turistické chatě
v nadmořské výšce 1500 metrů, škrábat se za
signálem na mobil na kopec vzdálený asi
kilometr, nabírat pitnou vodu ze studánek či
chodit po hřebenech Staré planiny a vyhlížet
nejvyšší horu Botev byste nejspíš chtěli déle
než jen několik dní. Ale dole v Kazanlaku se po
vás už ptají děcka z oratoře…“
Jitka Kotalová (Bulharsko)
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„Ve středisku je 70 lůžek, které slouží jak pro
kluky z problémových rodin, tak také pro
mládež z místních škol. Je to něco mezi kolejí a
dětským domovem. První patro slouží jako kolej
pro studenty a pracující mládež. Druhé patro
slouží studentům i klukům, kteří se pomalu
připravují na život se vším všudy, co k němu
patří. V třetím patře jsou ubytováni kluci
z neúplných
nebo
jinak
nefungujících
rodin, popřípadě kluci s lehčí psychickou
poruchou, kteří navštěvují chráněné dílny a
kterým Bosco Haus slouží jako druhý domov.“
Pavel Ingr (Německo)
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2. Program Salesiánští animátoři
STRUČNÝ POPIS PROGRAMU
PROGRAMU
Dobrovolnický program „SALESIÁNŠTÍ ANIMÁTOŘI“ má tyto cíle:
 systematicky a kvalifikovaně připravit mladé dobrovolníky od 15 let
výše na dobrovolnou službu ostatním mladým lidem a dětem zvláště
v různých salesiánských projektech v České republice,
 aktivně je zapojit do výchovných projektů zvláště v rámci
salesiánských zařízení 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 (tři víkendová
setkání a 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).
Po absolvování druhého roku přípravy každý dobrovolník může získat
osvědčení „Táborový vedoucí“ v rámci akreditovaného programu
Ministerstva školstí, mládeže a tělovýchovy.

REALIZACE V PRŮBĚHU ROKU
ROKU 2007
• Běh A (2005–
(2005–2008)
Běh A, který začal již v roce 2005, pokračoval dalšími třemi setkáními.
Poslední z víkendů v roce 2007 byl koncipován jako prodloužený víkend
a zahrnoval částečně témata osmého víkendového setkání. V roce 2008
by se proto měl uskutečnit již jen jeden, rovněž prodloužený víkend.
• Běh B (2006–
(2006–2009)
Účastníci běhu B se v roce 2007 zúčastnili také dalších tří setkání.
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• Běh C (2007–
(2007–2010)
V říjnu 2007 začal souběžně tříletý cyklus dalšího ročníku mladých lidí,
kteří projevili zájem o vzdělání pro práci s dětmi a mládeží. Prvního
víkendového setkání se zúčastnilo celkem 30 mladých lidí.
Přehled školení v roce 2007:
Běh
Běh A
Běh B
Běh A
Běh B
Běh A
Běh B
Běh C

5.
2.
6.
3.
7.
4.
1.

Víkend
víkend
víkend
víkend
víkend
víkend
víkend
víkend

Termín
09.-11.02.2007
16.-18.12.2007
13.–15.04.2007
20.–22.04.2007
26.–30.09.2007
05.–07.10.2007
19.–21.10.2007

Místo
Pardubice
Pardubice
Pardubice
DKŠ Praha
Fryšták
Pardubice
Pardubice

Počet účastníků
účastníků
18
28
20
29
17
25
30

Z vlastních slov účastníků školení
„26.-30. 9. se konal další „díl” třetího roku seriálu Salesiánské školy
animátorů. Mluvili jsme o pedagogice zážitku nebo týmové práci a vše
jsme si i vyzkoušeli při hrách a aktivitách v přírodě i pod střechou. Za
všechny bych jmenoval „role playing”, rodinnou oslavu v lepší britské
rodině, kdy všichni měli přidělené určité role v rodinné situaci, avšak
mantinely byly velmi volné. Všichni se tak mohli stylizovat do různých
rolí a zahrát si například svoji skrytou povahu.“ Jan Hanzlík (účastník
běhu A)
c) Celostátní aktivity
I v roce 2007 se uskutečnilo
celostátní setkání salesiánských
animátorů, tedy setkání mladých
dobrovolníků z různých míst.
Hlavním cílem těchto setkání je
umožnit osobní setkání mladých
dobrovolníků a dát jim příležitost
pro výměnu zkušeností, kontaktů,
navázání přátelství a vytváření
mezistřediskových projektů.
Toto setkání se uskutečnilo o víkendu 9.–11.11.2007 v Pardubicích a
zúčastnilo se ho 96 lidí. Vzácným hostem byl Václav Klement, bývalý
provinciál Salesiánů Dona Boska v Koreji a v současné době nejbližší
spolupracovník hlavního představeného. V rámci setkání proběhla též
osvětová výstava o rozvojových zemích „Potřebujeme se navzájem“ a
beseda s hostem z Angoly.
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3. Program Margherita
STRUČNÝ POPIS PROGRAMU
PROGRAMU
Tento program nabízí školení zejména zralejším lidem (jak v pracovním
poměru, tak maminkám na mateřské dovolené, studentům atd.), aby se
kvalifikovaně připravili na službu dětem a mladým lidem v různých
salesiánských projektech v ČR. Nabízíme jim 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 10hodinovou přípravu, během níž dobrovolník
absolvuje základní přípravu na práci s dětmi a mládeží v rámci platných
zákonů a salesiánských kritérií.

REALIZACE V PRŮBĚHU ROKU
ROKU 2007
V roce 2007 proběhly tyto desetihodinové přípravy:
Termín
18.–19. 5. 2007
30. 10. a 07. 11. 2007

Místo
Brno–Líšeň
Plzeň

Počet účastníků
47
15

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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4. Celostátní internetová soutěž o Donu
Boskovi
V roce 2007 jsme si připomínali 80. výročí příchodu Salesiánů Dona
Boska do ČR. Při této přiležitosti SADBA uspořádala na
www.janbosko.cz Celostátní internetovou soutěž o Donu Boskovi. Soutěž
začala 31. 1. 2007 na svátek Jana Boska a probíhala až do května 2007.
Soutěže se mohli zúčastnit všichni starší deseti let. Soutěžící byli
rozděleni do čtyřech věkových kategorií. Soutěž se skládala ze čtyřech
soutěžních kol (A-D), kterých se celkem zúčastnilo kolem 1200 lidí.
První tři kola probíhala formou internetových soutěžních otázek,
poslední finálové kolo určené pro první tři věkové kategorie bylo
koncipováno jako celovíkendové setkání.
Toto závěrečné kolo se
uskutečnilo ve dnech 18.-20. 5. 2007 v Salesiánském centru
v Padubicích. Celkovými vítězi se v jednotlivých kategoriích stali
František Košňar, Lenka Šístková a Martin Fujdl.
O soutěži a jejím průběhu informovala i média (Česká televize, rádio
Proglas, Katolický týdeník atd.).

Čtvrté soutěžní kolo z pohledu jednoho z finalistů
„Ráno přišlo brzy a my měli poslední
šanci dohnat, co jsme doposud
nedohnali. A pak... se to všechno
rozjelo. Po vydatné snídani jsme se
pustili do soupeření. A že to jelo ráz
na ráz. Nejprve multimediální soutěž.
Otázky byly záludné, byly nám
pouštěny videoukázky a fotografie a i
přes malý počet odpovědí bylo těžké
zvolit tu správnou. Byli jsme tázáni na
polohu Turína, heslo salesiánského hlavního představeného na rok 2007,
jména osob na fotografiích, a dokonce i na datum nakreslení
zobrazeného obrazu. Z videí jsme poznávali lokality, chrámy i důležité
osobnosti z života Dona Boska a po konci jsem měl pocit, že to je
konec.“
Martin Kužela

15

5. Setkání se salesiány
I v roce 2007 jsme navázali na tradici pravidelných setkávání mezi
mladými lidmi a členy kongregace Salesiánů Dona Boska, a to těmito
dvěma setkáními:
Název setkání
Salesiánská odyssea
Pouť k Donu Boskovi

Termín

Místo

01.-04.02.2007
01.-09.09.2007

Sebranice
Turín (Itálie)

Počet účastníků
účastníků
120
18

První setkání bylo zaměřeno na 80. výročí příchodu salesiánů do ČR,
druhé mělo přispět k lepšímu poznání místa a prostředí, ze kterého Don
Bosco pocházel a kde pracoval pro chudé a opouštěné děti.
Salesiánská odyssea z pohledu jednoho z účastníků
„V pátek hned ráno jsme hráli hru,
která nás měla přenést do úplných
počátků salesiánského díla u nás. Poté
byla beseda s pamětníky. V sobotu
jsme měli možnost vybrat si dvě z osmi
zajímavých přednášek či besed (např.:
Pouť do Santiaga de Compostela,
řezbářství apod.).“

Ondřej Źák

6. Setkání doprovázení
I v roce 2007 měli mladí lidé, kteří se aktivně zapojují do našich
programů, možnost zúčastnit se některého z tzv. setkání doprovázení.
Tato setkání jsou možností odpočinout si na pár dní od shonu a hluku
každodenního života, obnovit vnitřní síly a načerpat nové podněty pro
další práci s dětmi a mládeží.
V roce 2007 se uskutečnila tato setkání:
Termín
02.–04.03.2007
01.–03.06.2007
22.-24.06.2007
12.-14.10.2007
07.–09.12.2007
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Místo
Jeníkov
Brno-Slatina
Sebranice
Sebranice
Sebranice

Počet účastníků
28
18
8
11
27

7. Mezinárodní aktivity
DON BOSCO YOUTH NET
SADBA v roce 2007 intenzivně navazovala mezinárodní kontakty
s partnerskými salesiánskými organizacemi s těmito cíli:
- vyměnit si vzájemně zkušenosti s dobrovolnickými programy,
- umožnit zapojení českých dobrovolníků do činností zahraničních
míst,
- umožnit zapojení zahraničních dobrovolníků v ČR,
- podporovat salesiánských aktivit pro děti a mládež na evropské
úrovni.
V březnu 2007 se SADBA stala pozorovatelem Don Bosco Youth Net
(DBYN), mezinárodní organizace sdružující mládežnické organizace
z 12 zemí světa (www.donboscoyouth.net). Zástupci SADBY se
zúčastnili dvou seminářů, které DBYN během roku pravidelně organizuje:
Místo
Název
Termín
Follow up & promotion – 08.–11.03.2007 Vídeň
Feedback to society

Representation – Unity
in diversity

11.–14.10.2007 Benediktbeuern
(Německo)

Účastníci
Mgr. Jana Švecová
Bc. Veronika Saňková
Mgr. Ivana Čihánková
Bc. Veronika Saňková
Mgr. Ivana Čiháková

EUROTÝM
Dále se zástupci z České republiky zúčastnili mezinárodního školení pro
ty, kteří se chtějí aktivněji zapojit do mezinárodních aktivit. Školení,
organizovaného DBYN, se zúčastnil zástupce SADBY spolu s dalšími
čtyřmi mladými lidmi.
Název
Fairplay(ing) –
Training Course I.

Místo
Termín
11.–18.08.2007 Brusel

Účastníci
Mgr. Jana Švecová
Bc. Veronika Saňková
Jiří Machálek
Jan Hejl
Magdalena Kabelková
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Toto školení je jen první z celkového cyklu tří setkání. Druhá část
školení se uskuteční v roce 2008, třetí v roce 2009.
„Osobně pro mě byla nejzajímavější
návštěva jednoho z dětských hřišť Dona
Boska, které v Belgii vedou salesiáni.
Dětské hřiště ovšem znamená něco jiného,
než je u nás obvyklé. V tomto případě se
jedná se o velké areály, kde se o
prázdninách každý den schází kolem 200
dětí ve věku od 5 do 12 let.”

Jiří Machálek, jeden z účastníků
Díky nabídce tohoto školení se podařilo vytvořit tým mladých lidí (tzv.
Eurotým), kteří budou spoluzodpovědni za organizaci a realizaci aktivit
SADBY s mezinárodním prvkem. Tento tým sestává ze čtyř mladých lidí
a je koordinován pracovníkem SADBY.

EURIZON 2008
Ve dnech 4.-11. 8. 2007 se v Benediktbeuernu uskutečnilo pravidelné
mezinárodní setkání mladých lidí mezi 15 a 30 lety v salesiánském stylu
nazvané Eurizon. Téma letošního ročníku znělo You(th) with Europe a
zúčastnilo se ho více jak 150 mladých lidí z více jak 10 zemí Evropy.
Z České republiky se zúčastnilo celkem šest lidí.

SUMMER PLAYGROUND BELGIE
Ve dnech 1.–15. 7. 2007 se zapojili dva čeští dobrovolníci, Marie
Jakubcová a Petr Novák, jako dobrovolníci do činnosti salesiánské
oratoře v belgickém Halle. Byla to první oficiální zkušenost krátkodobé
dobrovolné pomoci v zahraničním středisku.
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8. Další aktivity
• Webové stránky – v roce 2007 se podařilo spustit nové webové
stránky www.mladez.sdb.cz, které jsou díky novému redakčnímu
systému interaktivněji použitelné při kontaktu s mladými lidmi
(online přihlašování na akce, snadné umístění fotogalerií a nových
článků, možnost vlastních stránek našich dobrovolníků atd.)..
V průběhu roku 2007 byla uspořádána tato dvě školení pro budoucí
redakční uživatele webových stránek.
Termín
červen 2007 – průběžně
31.10. + 07.11.2007

Místo
Praha
Praha

Počet účastníků
20
19

• Dny salesiánské spirituality - ve spolupráci s dalšími složkami
Salesiánské rodiny a za podpory Ministerstva kultury ČR byly
v termínu 13.-15. 4. 2007 uspořádány v Kroměříži tzv. Dny
salesiánské spirituality. Toto setkání, které je určeno zejména pro
členy a přátele Salesiánské rodiny, bylo věnováno osobnosti
kardinála Štěpána Trochty.
• Příprava Animátorského slabikáře – vytváření a redakce uceleného
souboru vzdělávacích textů pro salesiánské dobrovolníky, grafické
práce.
• Příprava brožurky Don Bosco v ČR – vytvoření poutavé informační
brožurky o přehledu aktivit Salesiánů Dona Boska pro děti a mládež
v ČR a možnostech zapojení mladých lidí v jejich dílech.
• Příprava letáčku o činnosti SADBY – informační letáček by měl vyjít
v české a anglické verzi v roce 2008.
• Pokračování výstavy o Štěpánu Trochtovi – i v roce 2007 probíhala
nadále výstava o Štepánu Trochtovi, vytvořená v roce 2006 jedním
z našich dobrovolníků..
• Prohlubování partnerství – v roce 2007 se podařilo prohloubit
partnerství s těmito organizacemi:
- SAVIO –
zástupci této slovenské salesiánské rozvojové
organizace přijeli ve dnech 22. až 24. 2. osobně na návštěvu
SADBY.
- Salesiánské hnutí mládeže (SHM).
- JABOK
(Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a
teologická, Praha) – JABOK projevil zájem o partnerství
19

-

-

v oblasti mezinárodních aktivit a kontaktů, připravuje se plán
vzájemné spolupráce.
CIMEC - výměna zkušenosti s organizací dobrovolnických
programů v rámci „Cyrilometodějské oblasti“, která zahrnuje
salesiánské provincie v ČR, Slovensku, Chorvatsku, Slovinsku
a Maďarsku.
FoRS – SADBA se v roce 2007 stala pozorovatelem Českého
fóra pro rozvojovou spolupráci.

• Návštěva Václava Klementa - 31. 10. 2007 navštívil SADBU i
některé členy týmů jejích jednotlivých programů Václav Klement,
bývalý provinciál Salesiánů Dona Boska v Koreji a v současné době
nejbližší spolupracovník hlavního představeného, a zhodnotil její
dosavadní působení.
• Rozvojová výstava – ve spolupráci s bývalými dobrovolníky a za
podpory MZV ČR byla vytvořena výstava o čtyřech rozvojových
zemích pod názvem „Potřebujeme se navzájem“. Výstava byla
zahájena 9. 11. 2007 v Pardubicích při příležitosti Celostátního
setkání salesiánských dobrovolníků a poté přemístěna do Prahy, kde
byla k vidění do 22. 12. 2007.

V roce
2007
pokračoval
projekt
Evropského sociálního fondu s názvem
„Inovativní koncepce vzdělávání a
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
formace salesiánských dobrovolníků
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
k efektivnější sociální službě mladým
lidem“, který podpořil většinu výše uvedených aktivit. V roce 2007 jsme
též úspěšně absolvovali kontrolu ze strany pracovníků ESF.
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9. Účast na školeních a konferencích
Sami členové a pracovníci SADBY se za účelem zvýšení své odbornosti
zúčastnili během roku 2007 těchto školení a konferencí:
Pořadatel

Název semináře
Stáž v rozvojové
organizaci VIS
Ellias Vella Duchovní doprovázení
Salesiánská Školení o archivaci a
provincie
skartaci
ČNA Mládež Školení pro nové HO a
VO
Hlavní město Školení Visegrádských
Praha
fondů
Papežské
Konference PMD
misijní dílo
Salesiánská Provinciální kapitula
provincie
Hestia
Konference o
dobrovolnictví
FoRS
Logický rámec

Termín
3.-10.2.2007

Místo
Účastník
Řím, Itálie Mgr. Švecová

13.-15.2.2007
26.3.2007

Slovensko Ing. Vracovský
Praha
Mgr. Hurychová
Mgr. Švecová
Lomnice
Mgr. Švecová
n.Popelkou
Praha
Mgr. Hurychová

30.3.-2.4.2007
5.4.2007
16.-19.4.2007

Špindlerův Ing. Vracovský
Mlýn
22.-26.4.2007 + Fryšták
Ing. Vracovský
25.-29.11.2007
14.-15.5.2007
Kroměříž Ing. Vracovský

1.10.2007

Kurs pastorace povolání 24.-27.10.2007

Praha
Zuberec,
Slovensko

Společnost Česká republika a Afrika 25.10.2007
Praha
přátel Afriky
MZV ČR
Evropský rozvojový fond 31.10.2007
Praha
SDB
Incontro sul volontariato 30.11.-4.12.2007 Řím
Hestia

Kurs
Kurs koordinátorů
dobrovolníků

10.10.-13.6.2007

Sedlec

Mgr. Švecová
Ing. Vracovský
Ing. Vracovský

Mgr. Hurychová
Mgr. Švecová
Ing. Vracovský
Mgr. Švecová
Mgr. Švecová
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10. Výhledy a plány do dalšího roku
ROZVOJ DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMŮ
CAGLIERO
CAGLIEROGLIERO-salesiánský volontariát
 pokračování v přípravě dobrovolníků, doprovázení stávajících
dobrovolníků a příprava nových dobrovolníků,
 využití zkušeností dobrovolníků, kteří se již vrátili ze služby zapojení ve formě
ogranizování přednášek, rozhovorů, psaní
článků o jejich zkušenosti, podpora jejich vlastních projektů atd.,
 stabilizace a prohloubení kontaktů se stávajícími přijímajícími
organizacemi,
 rozšíření spolupráce s FoRS (České fórum pro rozvojovou
spolupráci) a MZV,
 rozšíření spolupráce s přijímajícími organizacemi pro Evropskou
dobrovolnou službu,
 vytvoření konkrétní možnosti zapojení zahraničních dobrovolníků
do činnosti salesiánských středisek v ČR,
 akreditace SADBY jako přijímající organizace v rámci Evropské
dobrovolné služby.
Salesiánští animátoři
 slavnostní ukončení prvního běhu dobrovolníků (běh A),
 pokračování v druhém a třetím běhu přípravy (běh B + C) a
zahájení jejich dobrovolné činnosti,
 zahájení čtvrtého ročníku přípravy (běh D),
 vytváření možností zapojení salesiánských animátorů v rámci
Evropy.
Margherita
 pokračování v získávání nových dobrovolníků a jejich příprava.

NÁRODNÍ AKTIVITY
AKTIVITY
 Celostátní setkání animátorů v listopadu 2008,
 pokračování v pravidelných Setkáních se salesiány a Setkáních
doprovázení,
 dokončení souboru vzdělávacích textů Animátorský slabikář a jeho
vydání,
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 dokončení a vydání brožurky Don Bosco v České republice,
 dokončení a vydání informativních letáčků o činnostech SADBY.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
 stabilizace a rozvoj Eurotýmu, zapojení dalších mladých lidí,
 vstup do mezinárodní organizace Don Bosco Youth Net,
 rozvoj partnerství s dalšími zahraničními organizacemi,
 účast na mezinárodních konferencích a seminářích.
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Přehled hospodaření SADBY v roce 2007
PŘÍJMY V ROCE 2007 :
Evropský sociální fond – MPSV
EVS – Evropská dobrovolná služba (Česká
národní agentura Mládež)
Příspěvek MV ČR
Příspěvek MK ČR
Příspěvek MZV ČR
Nadace Soteria
Příjmy z členských příspěvků
Salesiánská provincie
Dary od fyz. a práv. osob
Bankovní úroky
Příspěvky účastníků

1.389.813,- Kč
267.601,- Kč

Příjmy celkem

3.400.175,3.400.175,- Kč

325.971,10.000,35.500,100.000,3.300,295.495,645.220,4.496,322.779,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

VÝDAJE V ROCE 2007:
2007:
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Poskytované příspěvky

829.338,1.374.330,872.632,115.846,106.500,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Výdaje celkem

3.298.646,
3.298.646,- Kč

ROZPOČET JEDNOTLIVÝCH DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMŮ
PROGRAMŮ:
Dobrovolnický program
CAGLIERO – salesiánský
volontariát
Salesiánští animátoři
Margherita
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Celkové
náklady
800.317,- Kč

Poskytnutá
dotace
194.827,- Kč

SpoluSpolufinancování
605.490,- Kč

384.625,- Kč
122.980,- Kč

63.334,- Kč
67.810,- Kč

321.291,- Kč
55.170,- Kč

Personální zajištění programů
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.

Mgr. Ing. Jaroslav Vracovský
předseda SADBY

Mgr. Jaroslav Fogl
program CAGLIERO

Mgr. Jana Švecová
program CAGLIERO

Ing. Zdislava Háchová
program CAGLIERO

Mgr. Josef Kopecký
Program CAGLIERO

Mgr. Eva Hurychová
program Margherita

Mgr. Jaroslav
Trávníček
program Sal.animátoři

Markéta Hanáková, Dr.
program Sal.animátoři

Mgr. Jaroslava Vanišová
program Sal. animátoři

Kateřina Voleková
program Sal. animátoři

Olga Landrová, Dr.
lektor
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Mgr. Josef Mendel
lektor

Mgr. Pavel Košák
lektor

MUDr. Marcel Drlík
Lektor

Mgr. Vojtěch Sivek
supervizor

Jindřich Šrajer, Dr.
lektor

PhDr. Mgr. Jan
Vyhnálek
lektor

PhDr. Kazimír Večerka,
CSc.
lektor

Mgr. Pavel Čáp,
Th.Lic.
lektor

MUC. Petr Mokrejš
lektor

Mgr. Anděla Bednářová
lektor

Bc. Zdislava Pohorská
lektor

Bc. Pavel Blažek
lektor

Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.
lektor

doc. Michal Kaplánek,
Th.D.
lektor

Mgr. Radek Gottwald
lektor

Mgr. Marek Sklenář
lektor

Mgr. František Blaha
provinciál Salesiánů Dona
Boska

Mgr. Hynek Černoch
IT manager

Ing. Mgr. Tomáš Petrůj
účetní

Mgr. Jaroslav Mikeš
supervizor
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Partneři a dárci
Děkujeme moc všem, kteří podporují naši činnosti pro děti a mládež a
kteří s námi na tomto poli spolupracují.
Národní partneři
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evropský sociální fond – MPSV ČR,
Ministerstvo vnitra ČR,
Ministerstvo kultury ČR,
Salesiánská provincie Praha,
Sestry salesiánky (FMA),
Hestia – národní dobrovolnické centrum,
Papežké misijní dílo,
Nadace Soteria,
Nadace pro radost,
celá řada jednotlivých drobných dárců.

Zahraniční
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,
ZMB Vice – Province of Mary Help of Christians Zambie,
BREADS (Bangalore Rural Educational And Development Society)
India,
VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo),
VIDES (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo),
Jugend Eine Welt Rakousko,
Don Bosco International,
Don Bosco Youth Net,
SAVIO Slovensko.
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Kontakt

Salesiánská asociace Dona Boska, o. s.
občanské sdružení, registrované MV ČR
IČO: 27006131
DIČ: CZ 27006131

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

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČSOB, a.s., č. ú.: 199028907/0300

email: sadba@centrum.cz
skype: sadbacr
WWW.MLADEZ.SDB.CZ
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„Kdo chce zasvětit svůj život něčemu velikému,
ať vychovává mládež.“

Don Bosco (1815–1881)
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