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Úvodní slovo
Muž klepe na synovy dveře. „Kubíčku,“ volá, „vzbuď se!“
„Mně se nechce vstávat, tati,“ zkouší to syn.
Otec přitvrdí: „Vstávej, musíš přece do školy!“
„Mně se nechce do školy!“ trvá na svém syn.
„Proč ne?“ ptá se otec.
„Mám tři důvody,“ odpoví syn. „Zaprvé, protože je tam děsná
nuda. Zadruhé, děti si ze mě dělají legraci. A zatřetí,
nenávidím školu.“
A otec mu na to odpoví: „Tak já ti zase řeknu tři důvody, proč
do školy musíš. Zaprvé, je to tvoje povinnost. Zadruhé, je ti
čtyřicet pět roků. A zatřetí, jsi tam ředitelem.“

Vážení přátelé,
nevím, jak vás zaujal úvodní příběh, kterým také A. de Mello začíná svoji knihu
„Bdělost“. Možná je i v našich životech spousta věcí, do kterých se nám nechce, ačkoliv
je nakonec dělat musíme. Chtít jít do toho, otevřít oči a procitnout – to jsou věci, které
nám mohou velmi usnadnit život. Ale někdy i zkomplikovat.
V uplynulém roce 2008 jsme v SADBĚ mohli potkat mnoho lidí, kterým se do mnoha
věcí chtělo. Kteří byli zapálení, probuzení, odhodlaní do toho jít.
Děkujeme vám všem za velkou podporu, za přiloženou ruku k dílu a za každé
povzbuzení, které nám dodávalo naději, že to, co děláme, má opravdu smysl.

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 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:
•
•
•
•
•
•
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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. 2008 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, Revoluční 98, 312 00 Plzeň
Členové – právnické 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 00
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 REVIZNÍ KOMISE
Mgr. Antonín Nevola
Mgr. Petr Kopřiva

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA
Ing. Mgr. Ladislav Nádvorník
Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský
Mgr. Marek Sklenář, delegát
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Programy SADBY
1. Program Cagliero – salesiánský volontariát
STRUČNÝ POPIS 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 skupiny práce dobrovolníků:
- děti a mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí,
- děti a mládež národnostních menšin (Romové atd.),
- děti ulice.
Náplň 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 2008
a) Ročník C - Dobrovolníci ve službě
V roce 2008 pokračovali ve službě dobrovolníci vyslaní v roce 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8

Jméno
Fojtů Jan
Chatrná Ivana
Chrástecký Jaroslav
Chrástecká Marie
Georgievová Jana
Jeleček František
Ježková Veronika
Pastrňák Martin

Bydliště
Valašské Klobouky
Brno
Kotvrdovice
Kotvrdovice
Ostrava
Popovice
Krnov
Šenov

Od – do
01. 08. 2007 – 31. 08. 2008
02. 09. 2007 – 22. 08. 2008
03. 11. 2007 – 31. 10. 2008
03. 11. 2007 – 31. 10. 2008
01. 09. 2007 – 31. 08. 2008
01. 10. 2007 – 31. 08. 2008
18. 09. 2007 – 08. 09. 2008
28. 12. 2007 – 26. 06. 2008

Místo
ČR-Zlín
Kongo
Indie
Indie
Mexiko
Bulharsko
Mexiko
Mexiko

Jan Fojtů

Mgr. Ivana Chatrná

Mgr. Marie
Chrástecká

Ing. Jaroslav
Chrástecký

Jana Georgievová

František Jeleček

Mgr. Veronika
Ježková

Ing. Martin Pastrňák

Pavel Osoha

Ing. Jiří Štercl

František Jeleček byl vyslán v rámci programu Evropské dobrovolné služby. Dva
dobrovolníci z ročníku B si dobrovolnou službu prodloužili o další rok:

1
2

Jméno
Osoha Pavel
Štercl Jiří

Bydliště
Fryšták
Božejov

Od – do
Místo
27. 09. 2007 – 30. 06. 2008 Bulharsko
01. 08. 2007 – 31. 07. 2008 Zambie
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b) Ročník D - Dobrovolníci v přípravě
Během prvního pololetí roku 2008 pokračovala příprava ročníku D dobrovolníků
Cagliero započatá v říjnu 2007, a to dalšími pěti přípravnými víkendy:
Datum
11. – 13. 01. 2008
08. – 10. 02. 2008
07. – 09. 03. 2008
02. – 04. 05. 2008
13. – 15. 06. 2008

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

Místo
Brno
Praha
Lipiny
Pardubice
Praha

Počet dobrovolníků
26
18
10
20
20

Po úspěšném ukončení přípravy a po slavnostním vyslání v červnu 2008 se na
dobrovolnou službu vydalo celkem 20 dobrovolníků:
Krátkodobí dobrovolníci:
Jméno
1 Markéta
2 Halka
3 Hana

Příjmení
Dubišarová
Kračmerová
Krusberská

4 Jakub

Řeháček

5 Pavla

Sadílková

Bydliště
Praha
Plzeň
Havířov
Hradec n.
Moravicí
Plzeň

Od – do
30. 06. – 01. 08. 2008
30. 06. – 01. 08. 2008
30. 06. – 01. 08. 2008
30. 06. – 01. 08. 2008
30. 06. – 01. 08. 2008

Místo
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko

Dlouhodobí dobrovolníci:
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Jméno
Ondřej
Barbora
Tereza
Jitka
Ludmila
Martin
Pavel
Jan
Andrea
Jiří
Michaela
Eva
Marie
Filip

Příjmení
Bílý
Botková
Dobiášová
Hlaváčová
Hlináková
Kužela
Marčík
Musil
Musilová
Pavelec
Rybová
Sobková
Šafaříková
Zeman

Bydliště
Řevničov
Přerov
Praha
Veselí n. M.
Červ. Řečice
Slavičín
Olomouc
Blansko
Děčín
Zlín
Střelice
Žďár n. Sáz.
Šumperk
Brno

Od – do
01. 11. 2008 – 19. 06. 2009
01. 09. 2008 – 31. 08. 2009
01. 09. 2008 – 31. 08. 2009
01. 09. 2008 – 30. 06. 2009
01. 09. 2008 – 30. 06. 2009
01. 10. 2008 – 31. 07. 2009
01. 11. 2008 – 19. 06. 2009
30. 07. 2008 – 31. 08. 2009
01. 11. 2008 – 19. 06. 2009
01. 09. 2008 – 31. 12. 2008
01. 11. 2008 – 19. 06. 2009
01. 08. 2008 – 30. 06. 2009
01. 10. 2008 – 01. 07. 2009
06. 10. 2008 – 30. 06. 2009

Místo
Indie
Kongo
Ázerbajdžán
Německo
Německo
Bulharsko
Indie
Súdán
Indie
ČR-Praha
Indie
Lesotho
Litva
ČR-Fryšták

Barbora Botková, Martin Kužela a Marie Šafaříková byli vysláni v rámci programu
Evropské dobrovolné služby. Jeden dobrovolník z ročníku C si prodloužil dobrovolnou
službu o další rok:
20 Jeleček

František

Popovice

11. 09. 2008 – 15. 08. 2009 Bulharsko

Celkově odpracovali dobrovolníci programu Cagliero v roce 2008 téměř 24 000 hodin.
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Markéta Dubišarová Halka Kračmerová

Hana Krusberská

Jakub Řeháček

Pavla Sadílková

Ondřej Bílý

Barbora Botková

Tereza Dobiášová

Jitka Hlaváčová

Ludmila Hlináková

Martin Kužela

Pavel Marčík

Jan Musil

Andrea Musilová

Jiří Pavelec

Michaela Rybová

Eva Sobková

Marie Šafaříková

Filip Zeman

František Jeleček

c) Ročník E – Nově přihlášení dobrovolníci
V říjnu 2008 začal další ročník přípravy nových dobrovolníků. Celkem nás kontaktovalo
více jak 30 zájemců. Do konce roku 2008 proběhla tato přípravná setkání:

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

Termín
17. – 19. 10. 2008
14. – 16. 11. 2008
12. – 14. 12. 2008

Místo
Hradec Králové
Plzeň
Ostrava

Počet dobrovolníků
18
12
11

Příprava bude pokračovat v roce 2009 dalšími pěti přípravnými setkáními.
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d) Navazující aktivity bývalých dobrovolníků
Dobrovolníci, kteří se v roce 2008 vrátili ze své služby, se i letos aktivně zapojovali do
dalších aktivit:
• česko-anglická INLINE chaloupka pro mládež,
• přípravné víkendy pro nové dobrovolníky,
• zapojení do úzkého týmu pro přípravu školení pro budoucí dobrovolníky,
• přednášky o své zkušenosti v těchto místech: Malejov, Brno – Galerie SC, BrnoLíšeň, Brno-Žabovřesky, Brno-Petrinum, Brno – čtyři základní školy, Praha,
Olomouc, Nová Cerekev, Hovězí, Jemnice, Kotvrdovice, Jeseník, Krnov,
Kamenice n. Lipou, Velehrad, Fryšták a další,
• články v časopisech a novinách: AD, Salesiánský magazín, Katolický týdeník,
Literární noviny, Blanenský deník, časopis IN, Informatorium, Nezbeda,
Universum a další,
• další média: Rádio Proglas, TV Noe,
• výstava „Zadarmo jsme dostali, zadarmo dávejme“ v Galerii SC v Brně,
• vytváření publikací „Zadarmo jsme dostali, zadarmo dávejme“ a „Don Bosco ve
světě“,
• koordinace mezinárodního rozvojově-osvětového projektu „Šampioni pro
Afriku“.

e) Ostatní
• V roce 2008 se obměnil tým realizátorů školení programu Cagliero, namísto Mgr.
Ing. Jaroslava Vracovského se do týmu zapojil bývalý dobrovolník v Bulharsku,
Pavel Osoha.
• Uskutečnily se dvě návštěvy partnerských organizací:
 13. 02. – 13. 03. 2008 – Indie, Mgr. Švecová,
 09. – 18. 05. 2008 – Bulharsko, Mgr. Hurychová.
• Do programu se postupně zapojil nový supervizor dobrovolníků, PhDr. Jan
Vyhnálek.
• Díky podpoře MZV ČR byly vytvořeny tyto doprovodné materiály:
- 11 ks přenosných prezentačních bannerů o dobrovolnictví,
- informační plnobarevná publikace o dobrovolnictví „Zadarmo jsme dostali,
zadarmo dávejme“,
- informační brožura „Don Bosco ve světě“.
V roce 2008 se podařilo akreditovat SADBU jako hostitelskou organizaci v rámci
Evropské dobrovolné služby, programu Mládež v akci. V září 2008 přijala na 10 měsíců
prvního zahraničního dobrovolníka, Johannese Karla z Německa.

8

Výroční zpráva 2008

Střípky od našich dobrovolníků:
„Původně jsem chtěl do Konga nebo do Indie, nicméně
nakonec jsem se vydal směrem na Balkán – do
Bulharska. Zkušenosti, které mi tato doba přinesla, jsou
k nezaplacení a jsem za ně velice vděčný.“
Pavel Osoha, Bulharsko, říjen 2006 – červenec 2008

„Velmi mě oslovuje nasazení lidí, kteří zde v klubu nebo ve farnosti
pracují. Odvádí obrovský kus práce a přitom si musí plnit své
povinnosti ve škole nebo v zaměstnání. Jsou to opravdu pěkné
chvíle, když vidíme, že se mladým lidem u nás líbí.“
Jan Fojtů, ČR-Zlín, srpen 2007 – srpen 2008

„Občas si vykládám s některým z kluků o samotě, a tak
se dozvídam dost smutné životní příběhy. Jeden za
války ztratil během jednoho týdne čtyři ze sedmi
sourozenců a sám taktak přežil. Když mi toto vypráví s
takovou tou životní moudrostí a fatalismem, který
bych pojmenovala jako „co-chceš-to-je-život“,
osmnáctiletý kluk, hned si uvědomím, že tyto kluky
nemůžu soudit.“
Barbora Botková, Kongo, září 2008 – srpen 2009

„Každý den přináší nová překvapení, zvraty a ráno netuším, co
všechno přijde. Práce je hodně různorodá. Mojí hlavní činností
zůstává starost o skupinku 35 kluků z ulice – tzv. Music boys. Jídlo,
šaty, boty, škola, volný čas... Pomáhám dále také otci Vincentovi
s kluky z Dárfúru.“
Jan Musil, Súdán, srpen 2008 – srpen 2009
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2. Program Salesiánští animátoři
STRUČNÝ POPIS 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 2008
• Běh A (2005–2008)
Běh A, který začal již v roce 2005, pokračoval posledním setkáním ve formě
prodlouženého víkendu. Absolventi se zapojují nejen v salesiánských střediscích, ale
podílí se také na pokračování dalších vzdělávacích cyklů Salesiánské školy animátorů
jako lektoři a organizátoři.
• Běh B (2006–2009)
Účastníci běhu B se v roce 2008 zúčastnili dalších tří setkání.
• Běh C (2007–2010)
Také účastníci běhu C absolvovali v roce 2008 další tři setkání.
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• Běh D (2008–2011)
V říjnu 2008 začal nový běh přípravy salesiánských animátorů. Vzhledem k množství
zájemců musela být zhruba polovina žadatelů odmítnuta a zapsána do následujícího
běhu, který začne na podzim roku 2009.
Celkem bylo v roce 2008 v přípravě přes 90 dobrovolníků. Uskutečnila se tato školení:
Termín
03. – 06. 04. 2008
22. – 24. 02. 2008
18. – 20. 04. 2008
02. – 05. 10. 2008
29. 02. – 02. 03. 2008
25. – 27. 04. 2008
10. – 12. 10. 2008
17. – 19. 10. 2008

Místo
Jeníkov u Hlinska
Pardubice
Pardubice
Jeníkov u Hlinska
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice

Náplň víkendu
běh A – 8. víkend
běh B – 5. vikend
běh B – 6. vikend
běh B – 7. víkend
běh C – 2. vikend
běh C – 3. víkend
běh C – 4. víkend
běh D – 1. víkend

Animátorský slabikář
Díky podpoře projektu ESF vznikla pro školení učebnice, tzv.
Animátorský slabikář, která umožňuje kvalitnější a systematičtější
vzdělávání. Animátoři se tak na školení mohou vždy předem
teoreticky připravit a v průběhu školení pak zbývá více času na
praktické procvičení.

Celostátní aktivity
I v roce 2008 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 společných projektů mezi
středisky. Toto setkání se uskutečnilo o víkendu
7. – 9. 11. 2008 v Sebranicích a zúčastnilo se
ho přes 80 lidí. Hlavním mottem setkání bylo: „Usilujme o to, aby se salesiánská rodina
stala širokým hnutím osob pro dobro mládeže“.
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3. Program Margherita
STRUČNÝ POPIS 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.
V roce 2008 neproběhlo žádné nové školení. 119 vyškolených dobrovolníků z minulých
let pokračovalo ve své službě. Činnost se odehrávala v následujících oblastech – nealko
diskotéky, vedení zájmových kroužků, sportovní a jiné kroužky, prázdninové tábory,
nízkoprahové kluby, pomoc zajištění chodu organizace, administrativa, projektový
management.

Akreditace MVČR
Všechny tři výše uvedené dobrovolnické programy byly dne 16. 12. 2008
reakreditovány u Ministerstva vnitra na další období 2009-2011.
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4. Setkání se salesiány
V tradici tzv. „Setkání se salesiány“ určených pro setkávání mladých lidí se salesiány,
se uskutečnila dvě setkání. První z nich bylo zaměřeno na téma „Salesiánské misie“ a
zúčastnil se ho rekordní počet účastníků v celé historii setkání (128). Do tohoto setkání
bylo také zapojeno mnoho dobrovolníků z programu Cagliero, kteří mohli salesiánské
misie prezentovat z vlastní zkušenosti. Druhé setkání zavedlo účastníky do míst, kde se
Don Bosco narodil, vyrůstal a žil a kde začal také svou práci pro chudé a opuštěné děti.
Název setkání
Salesiánské misie
Pouť k Donu Boskovi

Termín
31. 01. – 03. 02. 2008
30. 08. – 07. 09. 2008

Místo
Sebranice
Turín (Itálie)

Počet účastníků
128
18

„Byla pro nás nachystaná hra na poznání historie
salesiánských misií. Měli jsme možnost poučit se
o tom, jaké to je v Mexiku, Bulharsku, Indii, ale
také u nás v Česku. Během těchto přednášek
jsme dostali úkol ozdobit si svíci nějakým
symbolem již zmiňované země. Večer se tyto
svíce vyměňovaly.“
Michal Kobza, jeden z účastníků
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5. Setkání doprovázení a COME IN
V roce 2008 měli mladí lidé z našich programů možnost účastnit se některého ze
„setkání doprovázení“. Mohli se při nich zastavit, reflektovat svoji práci a načerpat sílu
do dalšího života a služby.
Od září 2008 jsme začali s inovativním projektem série čtyř setkání zaměřených na
rozlišování svého povolání. Tento cyklus jsme nazvali „Come In“. Do konce roku 2008
se uskutečnila dvě z nich a zúčastnilo se jich 15 mladých lidí spolu s pětičlenným
týmem.
Název setkání
Setkání doprovázení I.
Setkání doprovázení II.
Setkání pro maturanty
Come in – 1. víkend
Come in – 2. víkend

Termín
29. 02. – 02. 03. 2008
30. 05. – 01. 06. 2008
20. – 22. 06. 2008
26. – 28. 09. 2008
05. – 07. 12. 2008

Místo
Praha – Dolní Počernice
Brno - Slatina
Sebranice
Jeníkov u Hlinska
Jeníkov u Hlinska

„Labyrint. Touha. Lidské předpoklady. Témata provázející
nás sobotním tichem mne naplňují pocity, jež se těžko
zachytí na papír. „Touha je zázrak, kámo, zázrak…“ Po
kolikáté poslouchám tu písničku a nyní přece úplně jinak. „Je
to jak třpyt, jako sluneční svit, úžasná měsíční zář, je to jak
Boží tvář, je to skrytá síla…“ Mám chuť jít dál. Za obzor svého
já a doufám, že tam už nebude prostor tak těsný. Že tam se
už bude lépe dýchat. Jedu zas zpět, ale trochu jiný. Trochu
blíž sám sobě. A snad i trochu lepší.“
Jan Převor, účastník Come In
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6. Mezinárodní aktivity
DON BOSCO YOUTH NET
SADBA v roce 2008 pokračovala v intenzivním navazování mezinárodních kontaktů
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 salesiánské aktivity pro děti a mládež na evropské úrovni.
15. 3. 2008 se SADBA po roce pozorování stala plným členem Don Bosco Youth Net
(DBYN), mezinárodní organizace sdružující mládežnické organizace z 13 zemí světa
(www.donboscoyouth.net). Zástupci SADBY se zúčastnili dvou seminářů, které DBYN
během roku pravidelně organizuje,a také valného shromáždění:
Název
General Assebly

Termín
14. – 16. 03. 2008

Seminar on
01. – 04. 05. 2008
Disadvantaged
Young People
Network meeting – 23. – 26. 10. 2008
Communication
and representation

Místo
Účastníci
Benediktbeuern
Bc. Veronika Saňková
(Německo)
Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský
Sevilla (Španělsko) Veronika Osohová

Mnichov
(Německo)

Bc. Veronika Saňková

EUROTÝM
Ze skupinky pěti dobrovolníků, kteří se v roce 2007 zúčastnili první úrovně školení
mezinárodních animátorů, vznikl tzv. EUROtým, tedy skupina lidí, kteří se starají
o zapojení ČR do mezinárodních aktivit pořádaných členskými organizacemi DBYN.
Členy EUROtýmu v roce 2008 byli: Mgr. Jana Švecová, Bc. Veronika Saňková, Jiří
Machálek, Jan Hejl a Magdaléna Kabelková.
Tři členové EUROtýmu se v roce 2008 zúčastnili navazujícího školení, které slouží
k prohloubení znalostí o projektovém managementu a získávání finančních prostředků
z fondů EU a dalších zdrojů.
Název
Empowering young
volunteers – Training
Course II.

Termín
23. – 30. 03. 2008

Místo
Dingli, Malta

Účastníci
Bc. Veronika Saňková
Jiří Machálek
Magdalena Kabelková

15

2008 Výroční zpráva

Zároveň se EUROtým rozrostl o čtyři nové členy, kteří pod vedením Jiřího Machálka
absolvovali první úroveň školení – Training course I. v Benediktbeuern.
Název
A window to Europe –
Training Course I.

Termín
Místo
26. 07. – 02. 08. 2008 Benediktbeuern,
Německo

Účastníci
Jiří Machálek
Mgr. Lucie Matulová
Veronika Osohová
Ing. Josef Fojtů
Václav Jiráček

Díky EUROtýmu se mohli mnozí další zúčastnit následujících akcí:

EURIZON 2008
Ve dnech 9. – 16. 8. 2008 se v polském Krakowě uskutečnilo pravidelné mezinárodní
setkání mladých lidí mezi 15 a 30 lety v salesiánském stylu nazvané Eurizon. Téma
letošního ročníku znělo “Eurizon – Springs of you(th)“ a účastníci při něm hledali
kořeny osobní, národní i evropské identity a zamýšleli se nad tím, kdo je pro ně
hrdinou. Zúčastnilo se ho asi 120 mladých lidí ze zemí Evropy. Českou republiku
reprezentovali tři účastníci.

EUROPEAN YOUTH WEEK 2008
V německém Benediktbeuern se pravidelně
pořádá obdoba Eurizonu pro mladší účastníky –
European youth week. V roce 2008 byla účast
Čechů nebývalá – celkem nás reprezentovalo sedm
účastníků. Zajímavostí také je, že European youth
weeku se účastní také lidé ze států východní
Evropy a Ruska.

LETNÍ TÁBORY V ZAHRANIČÍ
V roce 2008 vyjelo o prázdninách na tábory do zahraničí celkem sedm dobrovolníků.
Alžběta Tošovská, Klára Saňková a Michael Hruška dělali táborové vedoucí na
playgrounds (obdoba příměstského tábora) v Nizozemí, Zuzana Novotná a Dana
Žižkovská se starali (nejen) o postižené děti na playgrounds v Belgii a Alžběta Kyšková
se s Veronikou Saňkovou vydaly do Španělska, aby zde strávily 10 dní s dětmi na
táboře v horách.

SOS – SALESIAN OUT SERVING
29. 7. – 8. 8. 2008 se ve Velké Británii v Bollingtonu zúčastnila akce SOS Marie
Jakubcová. Cílem akce bylo prohloubit společenství mladých skrze manuální práci jako
je práce na zahradě či čištění sklepů. Nechyběl ale ani čas na odpočinek či hry.
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Maruška o svém pobytu napsala:
„Strávili jsme několik dní na zahradách či při malování pokojů. Ale abychom stále jen
nepracovali, podnikli jsme také výlet do legendárního Sharewoodského lesa, či jsme
hráli hry na utužení skupiny nebo pro pobavení. Všechny dny byly zakončeny menší
meditací a příběhem na dobrou noc. Mohla jsem zde poznat anglickou kulturu a
kuchyni, trochu Londýn (protože jsme jela autobusem s přestupem v Londýně, kde jsem
měla několik hodin čas), seznámit se s novými lidmi, podívat se na salesiánské dílo v
jiné zemi či si zlepšit znalost anglického jazyka. Těchto deset dní ve mně zanechalo
nezapomenutelné vzpomínky, ať už na super kamarády, BBQ party nebo na salesiánské
sestřičky, u kterých jsme dva dny pracovali…“

ČESKO-ANGLICKÁ CHALOUPKA INLINE
Setkání zaměřeného na procvičení angličtiny metodou „learning by doing“ se
zúčastnilo 20 mladých lidí mezi 15-20 lety. Akce proběhla od 28. 7. do 5. 8. 2008
v Borku u Litomyšle a byla podpořena programem Mládež v akci. Tým vedoucích byl
složen ze šesti lidí ze čtyř evropských států (Itálie, Španělsko, Slovinsko, ČR).
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7. Další aktivity
Activ8 – na celostátním setkání křesťanské mládeže na Velehradě prezentovala SADBA
ve dnech 18. – 20. 7. 2008 salesiánské dobrovolnictví i nový projekt Come in.
Já a dobrovolník – Jeden z našich dobrovolníků úspěšně získal v rámci programu
Mládež v akci podporu svého projektu na natáčení dokumentu o dobrovolnictví.
SADBA poskytla tomuto dobrovolníkovi odbornou i technickou podporu.
Adopce nablízko - Pro zajištění finanční udržitelnosti zavádíme program Adopce
nablízko (www.adopcenablizko.cz), který nám má pomoci získat prostředky pro činnost
dobrovolníků a děti a mládež, o které se starají.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt ESF – Dne 30. 6. 2009 skončil projekt
„Inovativní koncepce vzdělávání a formace
salesiánských dobrovolníků k efektivnější
sociální službě mladým lidem“. Tento projekt
byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím
Evropského sociálního fondu na období od
září 2006 do června 2008.

Letáček o činnosti SADBY
Na počátku roku 2008 byl vydán letáček s přehledem všech činností SADBY, a to
v české i anglické jazykové verzi.
Brožury „Don Bosco v ČR“ a „Don Bosco ve světě“
Na počátku roku 2008 byla vydána publikace o činnosti
salesiánských míst v ČR, do kterých se mohou zapojit
dobrovolníci – Don Bosco v ČR. Druhá z publikací, Don
Bosco ve světě, dává naproti tomu přehled o činnosti
Salesiánů Dona Boska pro děti a mládež v rámci celého
světa a ukazuje možnosti zapojení mladých lidí v těchto
dílech.
Informační bannery o dobrovolné službě
Na konci roku 2008 bylo vytištěno 11 ks přenosných prezentačních bannerů o velikosti
80x200cm, které byly během posledních týdnů roku 2008 představeny na třech
místech. Bannery je možné použít jako jednolitou výstavu pod názvem „Zadarmo jsme
dostali, zadarmo dávejme“.
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Kniha „Zadarmo jsme dostali, zadarmo dávejme“
V prosinci 2008 byla představena publikace pojednávající o jednotlivých
dobrovolnických místech programu Cagliero a o zkušenostech jednotlivých
dobrovolníků. Tato kniha byla distribuována do řady míst ČR.
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
- FoRS – SADBA byla i nadále v roce 2008 pozorovatelem této platformy neziskových
rozvojových organizací.
- JABOK – Po vstupu SADBY do mezinárodní organizace Don Bosco Youth Net byla
uzavřena smlouva o spolupráci na mezinárodních aktivitách s Vyšší odbornou školou
sociálně-pedagogickou a teologickou JABOK.

19

2008 Výroční zpráva

Účast na školeních a konferencích
Členové a spolupracovníci SADBY se za účelem zvýšení své odbornosti zúčastnili
během roku 2008 těchto školení a konferencí:
Pořadatel
Název semináře
Termín
ČNA Mládež Nastupte do jedničky
24. 01. – 27. 01. 2008
aneb jak na mezinárodní
výměny mládeže
ČBK
Kurs pastorace povolání 28. – 30. 01. 2008
DBYN
Seminář DBYN
14. – 16. 02. 2008

SBK

Kurs pastorace povolání 06. – 11. 05. 2008
Riviera
ČNA Mládež Jak vypracovat
22. 05. 2008
závěrečnou zprávu
IOM

Migrace obyvatel a
klimatická změna

05. 06. 2009

Místo
Nové
Hamry

Účastník
Bc. Saňková

Velehrad
Ing. Vracovský
Benediktbe Ing. Vracovský
uern,
Německo
Slovensko Ing. Vracovský
Praha

Mgr. Švecová

Praha

Mgr. Švecová

Marquette Angličtina – level 3
University
ČBK
Národní misijní rada

září 2008

CIMEC

24. – 16. 10. 2008

Špindlerův Mgr. Kopecký
Mlýn
Veržej
Ing. Vracovský

01. 12. 2008

Praha

MV ČR

Setkání delegátů
pastorace mládeže
Školení k dotacím

16. 06. – 11. 07. 2008 Praha

Ing. Vracovský

Ing. Vracovský

Úzký tým vedení SADBY se účastnil pravidelných týmových supervizí pod vedením
PaeDr. Michaela Chytrého.
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Výhledy a plány do dalšího roku
CAGLIERO-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,
•
vstup do FoRS (Fórum pro rozvojovou spolupráci),
•
rozšíření spolupráce s přijímajícími organizacemi pro Evropskou dobrovolnou
službu,
•
prohlubování možnosti zapojení zahraničních dobrovolníků do činnosti členů
SADBY - salesiánských středisek v ČR,
•
nabídka pravidelného setkávání bývalých dobrovolníků,
•
vytvoření srovnávací studie podobných dobrovolnických programů v rámci osmi
evropských organizací,
•
navázání spolupráce s Don Bosco Network.
Salesiánští animátoři
•
Pokračování v přípravě dobrovolníků (běh B+C+D) a zahájení jejich dobrovolné
činnosti,
•
zahájení pátého ročníku přípravy (běh E),
•
prohlubování možností zapojení salesiánských animátorů v rámci Evropy,
•
zavedení e-learningových metod do školení.
Margherita
•
Pokračování v získávání nových dobrovolníků a jejich příprava.

DALŠÍ CELONÁRODNÍ AKTIVITY
•
Účast na celostátním setkání členů salesiánské rodiny,
•
pokračování v pravidelných Setkáních se salesiány, Setkáních doprovázení a
cyklu Come In.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
•
Rozvoj Eurotýmu, zapojení dalších mladých lidí do evropských aktivit,
•
rozvoj partnerství s dalšími zahraničními organizacemi,
•
účast na mezinárodních konferencích a seminářích,
•
Inline chaloupka.
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DALŠÍ
•
•

•
•

•
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Spuštění a propagace projektu Adopce nablízko,
vytvoření nové žádosti na Evropský sociální fond v oblasti mezinárodní
spolupráce,
posílení mediálního obrazu SADBY,
realizace projektu ESF „Vzdělávání dobrovolníků ke kvalitnější sociální
službě“ (od 1. 7. 2009),
realizace mezinárodního rozvojově-osvětového projektu „Šampioni pro Afriku“.
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Přehled hospodaření SADBY v roce 2008
PŘÍJMY V ROCE 2008 :
Evropský sociální fond – MPSV
Česká národní agentura Mládež - EVS a iniciativa
mládeže
Příspěvek MV ČR
Příspěvek MZV ČR
Příspěvek MŠMT
Příjmy z členských příspěvků
Salesiánská provincie Praha
Dary a příspěvky od fyz. a práv. osob
Bankovní úroky
Kurzové zisky
Příspěvky účastníků

923.667,- Kč
619.196,- Kč
442.000,- Kč
430.000,- Kč
12.000,- Kč
4.800,- Kč
272.295,- Kč
1.287.109,- Kč
19.148,- Kč
1.731,- Kč
260.667,- Kč

Příjmy celkem

4.272.613,- Kč

VÝDAJE V ROCE 2008:
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Poskytované příspěvky

473.835,- Kč
1.501.055,- Kč
706.230,- Kč
156.052,- Kč
274.641,- Kč

Výdaje celkem

3.111.813,- Kč

Hospodářský výsledek je způsoben dotacemi a dary, které jsme získali až ke konci roku 2008.
Tyto příjmy jsou účelově vázány a velkou část z nich jsme v průběhu roku 2009 povinni
přeposlat partnerským organizacím (dary na rozvojové projekty, které zprostředkováváme;
platby vysílajícím a přijímajícím organizacím v rámci dobrovolné služby).
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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. Jana Švecová
program Cagliero

Mgr. Eva Hurychová
program Margherita

Ing. Zdislava
Háchová
program Cagliero

Mgr. Josef Kopecký
program Cagliero

Pavel Osoha
program Cagliero

Mgr. Jaroslav
Trávníček
program
Sal.animátoři

Markéta Hanáková,
Dr.
program
Sal.animátoři

Kateřina Voleková
program Sal.
animátoři

Bc. Jaroslava
Vanišová
program Sal.
animátoři

Mgr. Marek Sklenář
delegát SPP

Ing. Mgr. Tomáš
Petrůj
účetní

PhDr. Jan Vyhnálek
supervizor, lektor
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Mgr. Josef Mendel
lektor

Mgr. Pavel Košák
lektor

MUDr. Marcel Drlík
Lektor

Mgr. Vojtěch Sivek
supervizor

Olga Landrová, Dr.
lektor

Mgr. Benno Beneš
lektor

Mgr. Radek
Gottwald
lektor

Mgr. Pavel Čáp,
Th.Lic.
lektor

MUDr. Petr Mokrejš
lektor

Mgr. Pavel Kuchař,
Ph.D.
lektor

Mgr. František Blaha
provinciál Salesiánů
Dona Boska

Mgr. Hynek Černoch
IT manager

Bc. Veronika
Mokrejšová
(Saňková)
EUROaktivity

Bc. Tomáš Nýdrle
Projekt ESF

PaeDr. Michael
Chytrý
supervizor

Johannes Karl
Mgr. Jaroslav Mikeš
zahraniční
supervizor
dobrovolník v SADBĚ
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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 zahraničních věcí ČR,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Česká národní agentura,
Salesiánská provincie Praha,
Dcery Panny Marie Pomocnice (FMA),
Hestia – národní dobrovolnické centrum,
Papežké misijní dílo,
Nadace Soteria,
Nadace pro radost,
Národní institut dětí a mládeže,
ČSOB a
celá řada jednotlivých drobných dárců.

Zahraniční partneři
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nadace Oazis, Bulharsko,
Nadace Don Bosco, Bulharsko,
Národní katolická federace Charita, Bulharsko,
Ouvres Don Bosco, Demokratická republika Kongo,
Desarrollo Juvenil der Norte, A.C., Mexiko,
Proyecto salesiano Tijuana A.C., Mexiko,
ZMB Vice – Province of Mary Help of Christians, Zambie,
BREADS, Indie,
VIDES (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo),
Jugend Eine Welt, Rakousko,
Aktionszentrum Benediktbeuern, Německo,
Roma Katolik Dini Icmasi, Ázerbajdžán,
Don Bosco, St. Joseph Vocational Training Centre, Súdán,
St. Luke’s Salesian Mission, Lesotho,
SAVIO Slovensko,
Don Bosco International,
Don Bosco Youth Net.
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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@sadba.org
SKYPE: sadbacr

WWW.MLADEZ.SDB.CZ
WWW.SADBA.ORG
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