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Milí přátelé, 

rok 2009 se zapsal do dějin jako rok hospodářské 
krize. Našla se ale řada lidí, kteří s ostatními nepla-
kali nad nízkými zisky a utahováním opasků. Sna-
žili se vidět víc. Přemýšleli. A došlo jim, že štěstí 
člověka nespočívá jen v „mít“, ale v „být“, jak 
před lety krásně formuloval Erich Fromm.  

Děkujeme vám, že spolu s námi investujete to toho nejcennějšího, co je 
vůbec možné: do lidí, zvláště mladých a chudých, do jejich vzdělávání 
a plného lidského a duchovního rozvoje. Denně se přesvědčujeme o tom, 
že to má skutečně smysl.

Do dalších dní přeji nám všem, abychom byli napojeni na skutečný Zdroj 
života a síly, abychom nezemdleli na půli cesty a aby naše služba mohla 
přinášet stále hojnější ovoce. 

Jaroslav Vracovský, SDB
předseda SADBY

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, 
ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. (Jan 15,5)

Lesotho je jedna z nejchudších zemí světa. Salesiáni a sestry salesiánky 
zde dělají obdivuhodné věci. Vzděláváním chudých dětí dávají nadě-
ji celé zemi. Žádnou zvláštností není ani 80 dětí ve třídě. Namačkáni 
jeden na druhého hltají každé slovo učitele. Obdivuhodná, ale vyčerpá-
vající práce!
Při pohledu na to obrovské množství dřiny jsme se osmělili zeptat 
sestry salesiánky, která měla celé dílo v Maputsoe na starosti: „A kde 
na to všechno berete sílu?“ Po chvilce zaváhání se na nás podívala: „Od 
Ježíše. On je ten, kdo nám dává sílu. Bez něj nezmůžeme vůbec nic.“
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Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. (dále jen SADBA), je občan-
ské sdružení, registrované MV ČR pod. č. VS/1-1/61414/05-R dne 
26. 7. 2005. Bylo založeno 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. 

Hlavním posláním SADBY je podporovat jednotlivá salesiánská místa 
i dobrovolníky v nich a prohlubovat vzájemné kontakty mezi nimi 
i v rámci celého světa. 

Poslání a cíle SADBY Základní aktivity SADBY 

1. FORMACE A VZDĚLÁVÁNÍ 
DOBROVOLNÍKŮ V ČR
Jde o dva akreditované 
dobrovolnické programy 
a jedno celostátní setkání ročně:  
• Salesiánští animátoři, 
• Margherita, 
• Celostátní setkání 
   salesiánských animátorů.

2. MISIE A ROZVOJOVÁ 
    SPOLUPRÁCE 
• Cagliero – salesiánský volontariát,
• Šampioni pro Afriku. 

SADBA je členem Fóra pro rozvojovou 
spolupráci (FoRS), které sdružuje 
české organizace zabývající se 
rozvojovou a misijní činností.

3. EVROPSKÉ AKTIVITY A DBYN
SADBA je členem evropské sítě 
salesiánských organizací DBYN, 
v jejímž rámci nabízí: 

• krátkodobé dobrovolnické 
   pobyty v zahraničí,
• mezinárodní setkání mládeže, 
• školení mezinárodních animátorů. 
Akčním jádrem této spolupráce je 
tzv. Eurotým, složený z mladých lidí.

4. POMOC PŘI HLEDÁNÍ 
POVOLÁNÍ 
Jejím cílem je pomoci mladým 
lidem objevit své vlastní povolání  
a doprovázet je při jeho 
rozlišování.

• Come In,
• Setkání se salesiány,
• doprovázení, dny ztišení, 
   duchovní obnovy.  

dovnitř ČR <<      >> ven z ČRdovnitř ČR << >> ven z ČR

PR – komunikace s médii
Adopce nablízko – ekonomická podpora



Tento program má následující cíle:
• systematicky a kvalifi kovaně 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 salesián-
ských zařízení v České republice v kratším časovém rozsahu, jejich 
dlouhodobé doprovázení v této činnosti, zajištění supervize, teoretické 
refl exe a prohlubování získávaných zkušeností.

Program zahrnuje tříletý cyklus, který se skládá z těchto na sebe nava-
zujících částí:
• 1. rok: Příprava dobrovolníka na dobrovolnou službu (2-3 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 2-3).

Po absolvování druhého roku přípravy každý dobrovolník může zís-
kat osvědčení „Táborový vedoucí“ v rámci akreditovaného programu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Formace a vzdělávání dobrovolníků v ČR

1.1. Dobrovolnický program „Salesiánští animátoři“ 
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Členové SADBY 

K 31. 12. 2009 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 ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA
   Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský Ing. Mgr. Ladislav Nádvorník
  Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský
   ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Mgr. Marek Sklenář, delegát SPP
   Mgr. Antonín Nevola
   Mgr. Petr Kopřiva 
 



„Drazí příbuzní,“ zněl úvod jedné hry. Dopis, který jsme všichni dostali, 
byl pozváním staré hraběnky na oslavu jejích narozenin. Při ní se mělo 
rozhodnout o hraběnčiném dědici... Na celý večer nám byly přiděleny 
role, ve kterých jsme vystupovali a měli se pokusit získat hraběnči-
no jmění. Přesně ve chvíli, kdy mělo padnout rozhodnutí o dědictví,
se udělalo hraběnce nevolno a náhle zemřela. Protože nebylo určeno,
kdo bude dědit, měli jsme za úkol se během dvaceti minut dohodnout,
co se s penězi udělá, jinak propadnou na útulek pro psy. Nakonec
zvítězil návrh na „Adopci nablízko“. To jsme odhlasovali téměř jedno-
myslně, asi 20 vteřin před koncem limitu. Škoda, že to byla jen hra. 

Bláža Heřmánková, účastnice běhu C 

Realizace v průběhu roku 2009

• Běh B (2006–2009) – Běh B, který začal již v roce 2006, ukončil své 
tříleté školení. Program dokončilo celkem 22 dobrovolníků. Absolventi 
se zapojují nejen v salesiánských střediscích, ale podílí se také na po-
kračování dalších vzdělávacích cyklů Salesiánské školy animátorů jako 
lektoři a organizátoři. 

• Běh C (2007–2010)  – V roce 2009 proběhla další tři setkání. Celkem je 
v programu 28 mladých lidí. V roce 2009 jich 25 získalo akreditaci jako 
táboroví vedoucí. 

• Běh D (2008–2011) – V roce 2009 proběhla také další tři setkání. 
Přípravy se účastní 28 mladých lidí. 

• Běh E (2009–2012) – V říjnu 2009 začal nový běh přípravy 30 dobrovol-
níků prvním školícím setkáním. 

V roce 2009 se uskutečnila tato školení:

 Termín  Místo Náplň víkendu 
 23. 04. – 26. 04. 2009 Jeníkov u Hlinska běh B – 8. vikend
 27. 02. – 01. 03. 2009 Pardubice běh C – 5. vikend
 03. 04. – 05. 04. 2009 Pardubice běh C – 6. víkend
 01. 10. – 04. 10. 2009 Čučice běh C – 7. vikend
 06. 02. – 08. 02. 2009 Pardubice běh D – 2. víkend
 17. 04. – 19. 04. 2009 Pardubice běh D – 3. víkend
 23. 10. – 25. 10. 2009 Jeníkov běh D – 4. víkend
 13. 11. – 15. 11. 2009 Pardubice běh E – 1. víkend

8 9

Všem současným i minulým dobrovolníkům 
tohoto programu bylo nabídnuto společné 
víkendové setkání s cílem refl ektovat svoji 
dosavadní službu či přípravu. Setkání se konalo 
6. – 8. 3. 2009 v Praze. 



1.2. Dobrovolnický program „Margherita“ 

Tento program nabízí školení zejména zralejším lidem (jak v pra-
covním poměru, tak maminkám na mateřské dovolené, studentům 
i nezaměstnaným), aby se kvalifi kovaně připravili na službu dětem a 
mladým lidem v různých salesiánských projektech v ČR. Nabízíme jim 
dlouhodobé doprovázení, supervizi, teoretickou refl exi a prohlubování 
získávaných zkušeností. Program je svou charakteristikou velmi podob-
ný programu Salesiánští animátoři. Je však přizpůsoben těm, kteří se 
z časových důvodů nemohou účastnit tříletého vzdělávacího cyklu 
Salesiánských animátorů.

Program zahrnuje desetihodinovou přípravu, během níž zájemce ab-
solvuje základní přípravu na práci s dětmi a mládeží v rámci platných 
zákonů a salesiánských kritérií.

V říjnu 2009 proběhlo jedno školení v Praze-Kobylisích. Zúčastnilo se ho 
20 dobrovolníků z Teplic, Zlína a Prahy. Většina z absolventů školení uza-
vřela po splnění všech náležitostí (výpis z rejstříku trestů či reference, 
lékařská prohlídka, čestné prohlášení) dobrovolnickou smlouvu. 

Ve spolupráci se Salesiánským střediskem Štěpána Trochty v Teplicích 
byly proškoleny také tři osoby z řad nezaměstnaných. Ty následně 
nastoupily dobrovolnickou službu v daném středisku.

Od svého vzniku prošlo programem Margherita celkem 139 dobrovolní-
ků. Ke dni 1. 11. 2009 mělo smlouvu uzavřeno celkem 100 dobrovolníků. 

1.3. Celostátní setkání salesiánských animátorů 

Oproti loňským rokům se letošní Celostátní setkání salesiánských animá-
torů otevřelo i všem dalším příznivcům pedagogiky Dona Boska. Uskuteč-
nilo se 6. – 8. 11. 2009 v Praze-Kobylisích. Celkem se setkání zúčastnilo 
170 lidí. Účastníci promýšleli způsob, jak nejúčinněji vychovávat mlá-
dež po vzoru Dona Boska.  Vzácným hostem z Itálie byl Václav Klement, 
který je zodpovědný za koordinaci rozvojových a misijních projektů 
Salesiánů Dona Boska na celém světě.
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Misie a rozvojová pomoc

2.1.    Dobrovolnický program „Cagliero 
             – salesiánský volontariát“

Tento program umožňuje mladým lidem mezi 18 a 35 lety prožít dobu 
několika týdnů až jednoho roku v salesiánském zařízení pro děti a mlá-
dež v ČR nebo v zahraničí.  

Hlavní 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 men-
šin a při péči o děti, mládež a rodiny. 



Realizace v průběhu roku 2009

Ročník D - Dobrovolníci ve službě 
V roce 2009 pokračovali ve službě tito dobrovolníci vyslaní v roce 2008: 

      Jméno Bydliště Od – do Místo
 1 Bílý Ondřej Řevničov Listopad 2008 – červen 2009 Indie
 2 Dobiášová Tereza Praha Září 2008 – srpen 2009 Ázerbajdžán
 3 Hlaváčová Jitka Veselí n. Moravou Září 2008 – červen 2009 Německo
 4 Hlináková Ludmila Červená Řečice Září 2008 – červen 2009 Německo
 5 Marčík Pavel Olomouc Listopad 2008 – červen 2009 Indie
 6 Musil Jan Blansko Červenec 2008 – srpen 2009 Súdán
 7 Musilová Andrea Děčín Listopad 2008 – červen 2009 Indie
 8 Pavelec Jiří Zlín Únor 2009 – únor 2010 Zambie 
 9 Rybová Michaela Střelice u Brna Listopad 2008 – červen 2009 Indie
 10 Sobková Eva Žďár n. Sázavou Srpen 2008 – červen 2009 Lesotho
 11 Zeman Filip  Brno Říjen 2008 – červen 2009  ČR - Fryšták
 12 Kužela Martin  Slavičín  Říjen 2008 – červenec 2009  Bulharsko
 13 Botková Barbora Přerov Září 2008 – srpen 2009  D. R. Kongo 
 14 Šafaříková Marie  Šumperk Říjen 2008 – červenec 2009  Litva

Poslední tři z dobrovolníků byli vysláni v rámci programu Evropské 
dobrovolné služby. 
Jeden dobrovolník ročníku C si svoji službu prodloužil o další rok. První 
část  jeho služby od října 2007 do srpna 2008 proběhla v rámci programu 
Evropské dobrovolné služby. 
 
        Jméno Bydliště Od – do Místo
 15   Jeleček František  Popovice Říjen 2007  - srpen 2009  Bulharsko

Po návratu absolvovali tito dobrovolníci hodnotící setkání v termínu 
9. – 11. 10. 2009 v Praze-Počernicích. Refl exi vedl supervizor programu 
Jan Vyhnálek, PhD.
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Bílý Ondřej Dobiášová Tereza Hlaváčová Jitka

Hlináková Ludmila

Musilová Andrea

Sobková Eva

Botková Barbora

Marčík Pavel

Pavelec Jiří

Zeman Filip

Šafaříková Marie

Musil Jan

Rybová Michaela

Kužela Martin

Jeleček František
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Ročník E - Dobrovolníci v přípravě

Během prvního pololetí roku 2009 pokračovala příprava nového ročníku 
dobrovolníků započatá v říjnu 2008, a to dalšími pěti přípravnými víkendy:

    Datum Místo        Počet dobrovolníků
   4. přípravný víkend 16. 01. – 18. 01. 2009 Brno-Líšeň 13  
   5. přípravný víkend 20. 02. – 22. 02. 2009 Praha-Karlín  14
   6. přípravný víkend 20. 03. – 22. 03. 2009 Lipiny 9
   7. přípravný víkend 08. 05. – 10. 05. 2009 Pardubice 12
   8. přípravný víkend 12. 06. – 14. 06. 2009 Praha-Kobylisy 16

Po úspěšném ukončení přípravy a po slavnostním vyslání v červnu 2009
se na dobrovolnou službu vydalo celkem 11 dobrovolníků: 

Krátkodobí dobrovolníci: 

 Jméno Příjmení Bydliště Od – do Místo
  1 František Rochovanský  Uherské Hradiště  29. 06. – 31. 07. 2009  Bulharsko
  2 Hana  Savčáková  Zdounky 29. 06. – 31. 07. 2009  Bulharsko
  3 Ivana  Chatrná Brno 26. 06. - 24. 08. 2009  D. R. Kongo 
  4 Markéta Krieglerová  Zábřeh 29. 06. – 31. 07. 2009  Bulharsko

Dlouhodobí dobrovolníci:
 Jméno Příjmení Bydliště Od – do Místo
  5 Martina Bartošová Ostrava Září 2009 – srpen 2010 Mexiko
  6 Karel  Dvořák Velká Bíteš Září 2009 – září 2010 Indie
  7 Marie  Dvořáková Moravské Knínice Září 2009 – září 2010 Indie
  8 Kateřina Gutwirthová Český Krumlov Srpen 2009 – červen 2010  Jihoaf.rep.
  9 Pavel  Říha Plzeň Říjen 2009 – srpen 2010 ČR – Zlín 
  10 Vladimír Svatoň České  Meziříčí List. 2009 – květen 2010 Mexiko
  11 Lukáš Petrucha Vnorovy  Říjen 2009 – srpen 2010 Bulharsko 

Markéta Krieglerová a Lukáš Petrucha byli vysláni v rámci programu Evrop-
ské dobrovolné služby. 

Celkově odpracovali dobrovolníci programu Cagliero v roce 2009 přibližně 
135 měsíců, tedy zhruba 21000 hodin. 

Rochovanský František

Krieglerová Markéta

Dvořáková Marie

Svatoň Vladimír

Savčáková Hana

Bartošová Martina

Gutwirthová Kateřina

Petrucha Lukáš

Chatrná Ivana

Dvořák Karel

Říha Pavel



Ostatní 

• Od října 2009 byl do přípravných setkání zapojen současný zahranič-  
   ní dobrovolník SADBY, Bernhard Kilgus z Německa. Jeho  účast se pro
   přípravu budoucích dobrovolníků velmi osvědčila. 

• V roce 2009 jsme navštívili tyto partnerské organizace: 
  • duben 2009 – Bulharsko – Mgr. Švecová, 
  • 1. – 8. 7. 2009 – Bulharsko – Mgr. Ing. Vracovský 
  • 11. 11. – 5. 12. 2009 – Oeuvres Don Bosco (Kongo), Salesian 
  province (Zambie), Don Bosco Chingola (Zambie), St. Luke’s
  Mission (Lesotho),  Don Bosco Educational Projects (Jihoafrická
  republika) – Mgr. Ing. Vracovský, Mgr. Švecová, Mgr. Jaroslav Mikeš 
  • 6. – 8. 2. 2009 – SAVIO (Slovensko) – Mgr. Švecová 

• Během cesty po jižní Africe bylo navázáno perspektivní partnerství 
 s dalšími organizacemi – City of Hope (Lusaka, Zambie), Don Bosco 
 Technical College (Hwange, Zimbabwe), Salesian province (Johannes-
 burg, JAR). 
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Ročník F – Nově přihlášení dobrovolníci 

V říjnu 2009 začal další ročník přípravy nových dobrovolníků. Celkem nás 
kontaktovalo více než 70 zájemců, z nichž 46 vyplnilo úvodní přihlašovací 
dotazník. Do konce roku 2009 proběhla tato přípravná setkání:

 Termín Datum Místo Počet dobrovolníků
  1. přípravný víkend 23. - 25. 10. 2009 Hradec Králové          29
 2. přípravný víkend 11. - 13. 12. 2009 Praha-Jabok                  19

Příprava bude pokračovat v roce 2010 dalšími šesti přípravnými setkáními.  

Navazující aktivity bývalých dobrovolníků 
Dobrovolníci, kteří se v roce 2009 vrátili ze své služby, se i letos aktivně  
   zapojili do dalších aktivit: 
• posílení realizačního týmu programu Cagliero (Jan Musil a Mgr. Marie  
 Šafaříková),
• osobní školení a předávání zkušeností dobrovolníkům v přípravě, 
• přednášky o své zkušenosti v těchto místech: Blansko, Brno, Praha, 
  Dolní Dobrouč, Ostrava-Poruba, Velká Bíteš, Chropyně, Děčín a další, 
• články v časopisech a novinách: Blanenský deník, Salesiánský magazín,
 Katolický týdeník, Jihomoravský deník, Refl ex, Ona Dnes, Bravo, Naše 
 rodina, Universum, Kobylístek, Zpravodaj CSI, Princip, 100+1, Učitel-
 ský zpravodaj a další, 
• povídání v rozhlase a televizi: TV Nova, Český rozhlas 1 – Radiožurnál, 
 Český rozhlas – Rádio Wave, ČT 24, Rádio Proglas, Televize Noe, 
 Rádio 7 a další.

I letos proběhlo
každoroční neformální 
setkání ex-dobrovolníků, 
a to 13. – 15. 11. 2009 
ve Starých Hutích 
v Chřibech. 



2.2. Rozvojově-vzdělávací projekt „Šampioni pro Afriku“ 

Šampióni pro Afriku je projekt zaměřený na roz-
vojové vzdělávání žáků základních a středních 
škol. Tento mezinárodní projekt byl iniciován 
německou organizací Jugend Dritte Welt. Jsou do 
něj zapojeny další organizace z Rakouska, Polska, 
Itálie, Španělska a České republiky. Partnerem 
projektu jsou salesiáni v Jihoafrické republice. 
Projekt je fi nančně podpořen Evropskou komisí. 

Šampióni pro Afriku využívají mediálního ohlasu 
mistrovství světa ve fotbale, které se v roce 2010 
uskuteční v Jihoafrické republice. Hlavní aktivi-

tou projektu je interaktivní dobrodružná počítačová hra o Africe na DVD 
distribuovaná základním a středním školám. 

Harmonogram projektu v roce 2009: 
• Leden 2009 – První schůzka mezinárodního realizačního týmu v Bonnu.
• Únor 2009 – rešeršní cesta zástupců německé organizace do Jiho-
 africké republiky. 
• Květen 2009 – vytvoření a překlad webových stránek (www.sampioni.cz). 
 Skrze webové stránky bylo možné objednávat DVD balíček 
 s dobrodružnou hrou, přečíst si zajímavé články a na konci roku také  
 zahrát online počítačovou hru.  
• Červen 2009 – rozeslání nabídky objednání DVD do všech základních
 a středních škol, do některých dětských domovů a volnočasových
 zařízení v České republice. Celkem bylo rozesláno 20 000 letáčků. 
• Srpen-listopad 2009 – vytvoření a překlad interaktivní hry 
 a didaktických materiálů. 
• Prosinec 2009 – vyhotovení DVD (pro ČR 1000 kusů) a jejich 
 distribuce do 500 škol a dalších zařízení v ČR, které si DVD objednaly.

Od srpna 2009 přibližně každé dva měsíce vycházel elektronický newslet-
ter, který přinášel novinky o průběhu projektu a zajímavosti o Africe. 
Projekt bude v roce 2010 pokračovat dalšími aktivitami (soutěž apod.).  
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„Připadá mně super, že jsme tu víc než jen 
na tři měsíce. Ty byly tak nějak „rozkoukávací 
a zvykací“. Teď teprve mám pocit, že se tu 
můžeme smysluplně zapojit. Pravidelněji a 
systematičtěji učím mládežníky angličtinu a 
hru na kytaru. Dostala jsem za úkol přeložit 
internetové stránky střediska do češtiny. Moje 
překladatelské nadšení nezná mezí. Je pořád 
co dělat.“ 

Jitka Hlaváčová, Německo 

„Každý víkend v květnu jsme pořádali kurz pro 
vedoucí v oratoři. Po bystré úvaze, že pokud 
budeme zase začínat něco nového, nebude 
v tom po našem odjezdu nikdo pokračovat, je 
to asi poslední věc, kterou tady můžeme udě-
lat. Probírali jsme různá témata: děti, význam 
hry, zodpovědnost, tresty. Včera jsme rozdali 
certifi káty za absolvování a snědli puding na 
počest všech zúčastněných.“ 

Eva Sobková, Lesotho 

Střípky od našich dobrovolníků: 

• Díky podpoře MZV ČR se podařilo vytvořit mezinárodní srovnávací 
 studii o obdobných programech v dalších 12 organizacích. Tato studie  
 slouží pro zkvalitnění vlastního programu i pro inspiraci dalším 
 organizacím.  

• Dobrovolnou službu našeho dobrovolníka Františka Jelečka vybrala 
 Česká národní agentura jako ukázku inspirativního dobrovolnického
 projektu. Prezentační bannery o jeho službě putovaly v rámci Veletrhu 
 komunitárních programů po regionech ČR. 

• 23. – 28. 10. 2009 proběhla návštěva Itálie a rodiště Dona Boska, zakla-
 datele salesiánů, a účast na slavnostním vyslání nových salesiánů, 
 sester a dobrovolníků do terénu. Naše dobrovolníky zastupoval při 
 vyslání Lukáš Petrucha. 

• Mezinárodní setkání salesiánských ex-dobrovolníků s názvem „From 
 experience to action!“ se uskutečnilo v Mnichově 19. – 22. 11. 2009.
 Naše dobrovolníky zastupovala Eva Sobková.



V roce 2009 SADBA pokračovala ve spolupráci v rámci mezinárodní sítě 
Don Bosco Youth-Net (DBYN), jejímž členem je od roku 2008. Tato síť 
sdružuje salesiánské organizace z 13 států Evropy. Za cíl si klade: 

• 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. 

Zástupci SADBY a VOŠ Jabok se zúčastnili valného shromáždění DBYN 
v březnu 2009 a semináře o lidských právech v říjnu 2009:

 Název Termín Místo Účastníci
 General Assembly 12. - 15. 03. 2009 Bollington Jiří Machálek
   (Velká Británie) Eva Hernová
 You(th) for 15. - 18. 10. 2009 Brusel (Belgie) Jiří Machálek   
 Human Rights   Marie Jakubcová
    Michal Hruška
    Tereza Jarešová

Eurotým
Skupina dobrovolníků, která propaguje a organizuje mezinárodní akce, 
se v roce 2009 rozrostla a pozměnila. Tým tvořili Veronika Saňková, 
Jiří Machálek, Lucie Matulová, Marie Jakubcová, Jan Hejl, Josef Fojtů, 
Veronika Osohová a Jana Popelková. V dubnu 2009 se vedení Eurotýmu 
ujal Jiří Machálek. Do širšího týmu přibyli účastníci dvou mezinárod-
ních školení animátorů pořádaných DBYN. 

a) Mezinárodní školení animátorů 

  Název Termín Místo Účastníci
  Equiping young 12. - 19. 04. 2009 Rijswijk (Nizozemí)  Barbora Troppová
  Volunteers   Veronika Bílková
  Nice to meet  19. - 26. 07. 2009 Benediktbeuern  Monika Chytrá
  you(th)  (Německo) Ludmila Görigová
   Marie Jakubcová
   Hana Jahodová
   Jan Kabelka

„Tato mise byla pro animátory, kteří chtějí pomáhat v budoucnu na me-
zinárodním poli. Po seznamovacích hrách nastoupily aktivity, které si 
připravila každá země. Také jsme mohli ochutnat tvoření nových her, 
načerpat inspiraci ze zážitků, zjistit, jak se chováme ve vypjatých situ-
acích či diskutovat o tom, jaké máme hodnoty. Anebo si vyzkoušet work-
shopy, jako hraní na černém pozadí, tancování, hudbu či improvizaci.“

Monika Chytrá, účastnice Nice to meet you(th) 

Evropské aktitvity a DBYN
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b) Mezinárodní setkání mládeže 

SOS – Salesian out serving – 19. – 29. 7. 2009, Bollington (Velká Británie) 
Již druhým rokem se mohli dobrovolníci zúčastnit programu zaměřeného 
na manuální pomoc konkrétnímu místu (práce na zahradě, malování, 
atd). Po práci čekal účastníky i duchovní program a hry na utužení party. 
Za Českou republiku se zúčastnili Vít Rada, Zuzana Žádníková, Markéta 
Tichá a Pavla Janečková.

European Youth Week 2009 – 8. – 15. 8. 2009, Benediktbeuern (Německo) 
Tento týdenní program pro mladé, každoročně konaný v Aktionszentru 
v německém Benediktbeuernu, přilákal vedle Italů, Ukrajinců, Bělorusů 
nebo Poláků i Němce, Slováky a samozřejmě také nás Čechy. Reprezen-
tovali nás Jana Popelková, Petr Vodička, Helena Formánková, Bohdana 
Jakubcová a Markéta Imlaufová.



Turning dreams into reality – 14. – 31. 8. 2001, Litijje  (Slovinsko) 
Poslední dva prázdninové týdny prožila Veronika Černá ve slovinských 
oratořích. Zúčastnila se zde Evropské dobrovolné služby, při které si vy-
zkoušela animování místní mládeže. První týden připravovala v meziná-
rodním týdnu program, který v druhém realizovali s účastníky zdejších 
oratoří.

Prázdninové tábory v zahraničí
Již třetím rokem pomáhali mladí z České republiky jako animátoři na 
zahraničních táborech – tzv. playgrounds: 

• Belgie - Lenka Kovaříčková, Hana Jahodová, 
• Nizozemí - Michaela Sladká, Eva Němcová,
• Malta - Michael Hruška.

„Byli tam prostě super lidi. Poradili nám, co nesmí chybět při vysvět-
lování hry na hřišti dětem (velikost hrací plochy, dostatečná rychlost 
výkladu, hlasitost, divadelní doplňky, pomůcky, délka hry, věková skupi-
na). Dokonce nás naučili pár frází v holadštině, abychom se dorozuměli 
s dětmi.“  

Hana Jahodová, účastnice v Belgii

c) Zahraniční dobrovolníci v ČR 

Dlouhodobí dobrovolníci v SADBĚ
V srpnu 2009 dokončil svoji službu první zahraniční dobrovolník v SADBĚ, 
Johannes Karl z Německa. Jeho zapojení bylo vynikající, proto jsme 
neváhali s přijetím dalších dvou dobrovolníků v rámci programu Mládež 
v akci – Evropská dobrovolná služba: 

• Christoph Mauerer, Německo září 2009 - srpen 2010, 
• Bernhard Kilgus, Německo říjen 2009 - srpen 2010. 

Podílejí se na těchto aktivitách:
• volnočasová oratoř pro děti a mládež v Salesiánském středisku mládeže,
• vedení zájmových kroužků (kytara, němčina, fotbal, stolní tenis) 
 v Salesiánském hnutí mládeže, 
• setkání křesťanské mládeže „Úterky u Terky“ ve Farnosti sv. Terezie, 
• konverzace na Přírodním gymnáziu v Praze, 
• administrativní pomoc v SADBĚ, 
• víkendová setkání mládeže (Cagliero, Come In). 

Dětský domov Markéta 
Karolina Kiepas z Polska přijala nabídku pomáhat na dva týdny jako dob-
rovolnice v soukromém dětském domově Markéta manželů Ochových. 
Pomáhala zde dětem aktivně procvičovat angličtinu. 

„... Celé dva týdny proběhly bezvadně. Karolína je plná zážitků, hod-
notila celý pobyt jako velmi přínosný, jak pro její práci s dětmi, tak 
i pro její osobní život a osobní zkušenost. Hodně mluvila o tom, že si 
uvědomila hodnoty, které vlastní rodina má a že si uvědomovala těžkou 
práci rodičů. Mluvila o utvrzování si vlastních hodnot.“

Hana Ochová o pobytu Karoliny 

Česko-anglický letní tábor INLINE 
Setkání zaměřené na procvičení angličtiny metodou „learning by doing“ 
se uskutečnilo již podruhé. Setkalo se s ještě větším zájmem než v roce 
2008. Zapojilo se 22 mladých lidí mezi 15-20 lety. Akce proběhla od 
1. do 9. 8. 2009 v salesiánské chalupě Josífkov-Spáleniště v Podkrkonoší. 
Tým vedoucích byl složen ze sedmi dobrovolníků ze čtyřech evropských 
států (Německo, Velká Británie, ČR, Lotyšsko). Vzácným hostem byl 
Meinolf von Spee, bývalý provinciál salesiánů v Německu a současný 
ředitel mezinárodní organizace Don Bosco International. 
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b) Come in 

V roce 2009 pokračoval cyklus setkání „Come In“ zahájený v roce 2008. 
Smyslem těchto setkání je zastavení se v běžném životě, refl exe do-
savadní životní zkušenosti a pomoc při hledání nejlepšího uplatnění 
v budoucím životě. Cyklu A se zúčastnilo 15 mladých lidí, cyklus B zahá-
jilo 25 lidí. 

 Název setkání  Termín Místo
 Come in – 3. víkend cyklu A  13. – 15. 03. 2009 Jeníkov u Hlinska 
 Come in – 4. víkend cyklu A  29. – 31. 05. 2009 Jeníkov u Hlinska 
 Come in – 1. víkend cyklu B   9. – 11. 10. 2009  Sebranice u Litomyšle 
 Come in – 2. víkend cyklu B 11. – 13. 12. 2009 Jeníkov u Hlinska 

„Na začátku víkendu jsme popřemýšleli nad svým osobním krédem. To 
jsme poté ve dvojicích zpracovali v koláži z novin. Druhý den si vyslechli 
přednášku na téma rozlišování a popovídali si o životním projektu (plá-
nu). Čekal nás také velice nevšední zážitek! Po minulém šíleném válení 
pneumatik byl pro nás připraven zdánlivě nevinný fotbal. Jenže hned 
po příjezdu na místo začalo tak silně pršet, že se na hřišti vytvořily 
obrovské kaluže vody.“ 

Jakub Honěk 

Pomoc při hledání povolání 

a) Setkání se salesiány 

Smyslem těchto každoročních setkání je poznat lépe práci Salesiánů 
Dona Boska i je samotné. V roce 2009 se uskutečnilo pouze jedno setká-
ní. Proběhlo ve dnech 7. – 10. 5. 2009 v Ostravě za účasti 50 mladých 
lidí. Tým byl složen převážně ze salesiánů - studentů z Českých Budě-
jovic.
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c) Rok s Donem Boskem 

V září 2010 proběhne pouť do Itálie na 
místa zakladatele salesiánů, Dona Boska.  
Účastníci této cesty mají možnost se na 
ni již od září 2009 připravovat. Tento tzv. 
Rok s Donem Boskem byl ofi ciálně zahájen 
víkendovým setkáním v září 2009 za účasti 
10 mladých lidí. V průběhu dalších měsíců 
budou účastníci pravidelně studovat histo-
rii působení Dona Boska ve prospěch znevý-
hodněné mládeže v Turíně a okolí. 



Adopce nablízko

Naši dobrovolníci potřebují podporu. Není to jednoduché doslova nasadit 
svůj život a pomáhat druhým. A také to paradoxně není levné, zadarmo 
pracovat pro ostatní. Proto jsme spustili projekt Adopce nablízko. Není 
to už jen SADBA, která dobrovolníka vyškolí, doprovází v průběhu jeho 
doprovodné služby a podporuje jej i po návratu. Dobrovolníci získali 
díky Adopci nablízko desítky přátel, kteří za nimi stojí. Takto společně 
pomáháme dobrovolníkům pomáhat.

Mottem Adopce nablízko je „Pomocí blízkých pomáhejme daleko“. Vy-
chází z myšlenky, že ne každý má možnost rozjet se za potřebnými dět-
mi a věnovat jim svůj čas. I tito lidé však mohou pomoci daleko od svého 
domova tím, že podpoří („adoptují si“) někoho blízkého – dobrovolníka, 
který se tak stane jejich prodlouženou rukou. 

Projekt Adopce nablízko byl slavnostně představen nejprve na tiskové 
konferenci dne 11. 6. 2009 a posléze široké veřejnosti o dva dny později 
u příležitosti prezentačního setkání dobrovolníků s názvem Aksanti. Od 
té doby se členy Klubu přátel Adopce nablízko stalo již 140 lidí, kte-
ří činnost SADBY a jejich dobrovolníků podporují fi nančně, propagací 
projektu, dobrovolnou pomocí, modlitbou i jinak. 
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Public relations

PR-team

Díky spolupráci s odborníkem na oblast PR, Tadeášem Novákem, se po-
dařilo vyškolit tým dobrovolníků (Ondřej Žák, Jiří Kašný, Iveta Pešatová, 
Petra Polášková, Marie Kolmačková, Dominika Žáková, Iva Minaříková, 
Ludmila Görigová a Markéta Pospíšilová), kteří pod jeho kontinuálním 
vedením posilují mediální obraz SADBY. Věnují se těmto činnostem:

• vytváření medialistu, 
• kontakt s novináři,
• psaní tiskových zpráv,
• psaní článků, reportáží, rozhovorů,
• monitoring médií, 
• uspořádání tiskových konferencí: 
 – 11. 6. 2009 snídaně pro novináře 
  u příležitosti spuštění projektu 
  Adopce nablízko, 
 – 9. 9. 2009 snídaně pro novináře s tématem rozvojového 
  projektu Šampióni pro Afriku,  
• další ad hoc PR aktivity. 
Díky dobrovolné činnosti, zdarma propůjčeným prostorám a zajištění 
cateringu vlastními silami se tiskové konference podařilo uspořádat 
s minimálními náklady.

Na základě činnosti PR-teamu jsme se za rok 2009 objevili například 
v těchto médiích:
 

Někteří členové PR-teamu se po školení Margherita stali akreditovanými 
dobrovolníky SADBY.

• Ona dnes
• farní časopisy
• Salesiánský magazín
• Bravo
• Naše rodina
• Katolický týdeník
• Jihomoravský deník
• iKoktejl

• TV Nova
• ČT 24
• Radiožurnál
• Rádio 7
• Rádio Wawe
• Radio Proglas
• Refl ex
• Universum

• dobrovolnik.cz
• www.denik.cz
• www.stoplus.cz
• www.kalimera.cz
• www.ceskaskola.cz
• marinka.cz
• iporadna.cz
• ascczech.cz



Aktivity v roce 2009 (většina z nich za podpory MZV ČR): 

• tisk propagačních letáčků, 
• tisk klubové karty pro členy Klubu přátel Adopce nablízko 
 (větší i menší formát), 
• tisk propagačních pohlednic, přáníček a záložek do knížek, 
• úspěšná registrace kombinované ochranné známky Adopce nablízko, 
• počátek registrace slovní ochranné známky Adopce nablízko (v řízení),
• doprogramování administrativního rozhraní webu, 
• administrativní a legislativní ošetření programu, 
• založení nového konta z důvodu úspory na poplatcích, 
• podpora dobrovolníků v popříjezdových projektech, 
• uspořádání tiskové konference ke spuštění projektu, 
• uspořádání prezentačního setkání dobrovolníků Aksanti, 
• vydávání tiskových zpráv, komunikace s novináři, 
• a samozřejmě školení, vysílání a podpora dobrovolníků 
 – viz programy výše. 

V rámci projektu Adopce nablízko pomáháme také fi nančně střediskům, 
kam vysíláme naše dobrovolníky. V loňském roce tak například byly pod-
pořeny Bakanja centre v Kongu (díky nahrávce CD Zlínské scholy Bohu 
chválu vzdej), Don Bosco Vocational Training centre v městě El-Obeid 
v Súdánu, děti v Partnership programm Don Bosco v Bangalore v Indii, 
salesiánská komunita v Zambii, Don Bosco Technical College ve Hwange 
- Zimbabwe, dílo sester salesiánek v JAR. 

Na světě je mnoho dětí, které strádají. Nemají co jíst, žijí na ulici, berou 
drogy, nechodí do školy, pracují už od útlého věku... Někdy však stačí 
docela málo – dát dětem příležitost žít lépe. Takovou příležitost nabízejí 
salesiánská centra. Děti se zde mohou vzdělávat, aktivně trávit svůj volný 
čas, dostanou najíst nebo zde mohou v bezpečí přespat. 
V rámci projektu Adopce nablízko vysílá Salesiánská asociace Dona Boska 
do těchto center po celém světě své dobrovolníky. Věříme totiž, že peníze 
jsou pouze prostředkem a že to nejdůležitější, co můžeme těmto dětem 
dát, jsou lidé, kteří jim věnují část svého života.
Stát se dobrovolníkem ale není levnou záležitostí. Náklady na vyslání 
jednoho dobrovolníka do rozvojové země jdou do desítek až stovek tisíc 
podle místa určení – jde o výdaje za letenku, vízum, očkování, školení... 
Z přítomnosti dobrovolníka však mají užitek stovky dětí, se kterými pra-
cuje a kterým pomáhá.
Přidejte se i Vy do Klubu přátel Adopce nablízko a příspěvkem podle 
Vašich možností si „adoptujte“ dobrovolníka. Třeba bude nejhodnějším 
z Vašich dětí...
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Ostatní  

Projekt Evropského sociálního fondu

V červenci 2009 jsme zahájili projekt „Vzdělávání dobrovolníků ke 
kvalitnější sociální službě“, který je fi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt podporuje 
vzdělávání dobrovolníků v akreditovaných dobrovolnických 
programech SADBY a bude realizován do konce června 2011.

Prohlubování partnerství
 
• FoRS (Fórum rozvojové spolupráce) – SADBA se po dvou letech 
 pozorovatelství stala dne 3. 6. 2009 členem této platformy českých  
 neziskových rozvojových organizací.  
• Vyšší odborná škola JABOK – Úspěšně pokračuje spolupráce na poli  
 evropských mezinárodních aktivit pro mládež. 
• Nakladatelství Portál – Smlouva o spolupráci ze dne 28. 5. 2009  
 umožňuje členům Klubu přátel Adopce nablízko získat 10% slevu při  
 nákupu produkce nakladatelství Portál v podnikových prodejnách.

Účast na školeních a konferencích 

Členové a spolupracovníci SADBY se za účelem zvýšení své odbornosti 
zúčastnili během roku 2009 těchto  školení a konferencí: 
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Výhledy a plány do dalšího roku 

Dobrovolnický program Cagliero – salesiánský volontariát

• Pokračování v přípravě dobrovolníků, doprovázení stávajících 
 dobrovolníků a příprava nových dobrovolníků,
• snaha o využití zkušeností bývalých dobrovolníků, 
• stabilizace a prohloubení kontaktů se stávajícími přijímajícími 
 organizacemi a navázání nových partnerství na základě osobní 
 návštěvy projektů v jižní Africe,
• rozšíření spolupráce s přijímajícími organizacemi pro Evropskou 
 dobrovolnou službu, 
• prohlubování možnosti zapojení zahraničních dobrovolníků 
 do činnosti členů SADBY - salesiánských středisek v ČR,
• stabilizace pravidelného každoročního setkávání bývalých 
 dobrovolníků, 
• vytvoření stabilního okruhu podporovatelů dobrovolníků skrze 
 projekt Adopce nablízko, 
• navázání spolupráce s Don Bosco Network, 
• vytváření metodik. 

Dobrovolnický program Salesiánští animátoři

• Pokračování v přípravě dobrovolníků (běh C+D+E)  a zahájení jejich  
 dobrovolné činnosti,
• zahájení šestého ročníku přípravy (běh F),
• prohlubování možností zapojení salesiánských animátorů v rámci  
 Evropy,
• zavedení a prohloubení e-learningových metod do školení, 
• přijetí nových členů realizačního týmu, především z řad absolventů  
 školení, 
• prohloubení spolupráce s MŠMT v rámci přípravy akreaditace kursu  
 Pedagog volného času,
• realizace Celostátního setkání mládeže, 
• vytváření metodik školení. 

Dobrovolnický program Margherita

• Pokračování v získávání nových dobrovolníků a jejich příprava, 
• prohloubení spolupráce při školení nezaměstnaných lidí. 

Ostatní 

• Pokračování v pravidelných Setkáních se salesiány a cyklu Come In, 
• profesionalizace „eurotýmu“, zapojení dalších mladých lidí do 
 evropských aktivit, 
• zintenzivnění a systematizace fundraisingu, 
• rozvoj partnerství s dalšími zahraničními organizacemi,
• účast na mezinárodních konferencích a seminářích, 
• realizace dalšího ročníku letního tábora INLINE, 
• rozvíjení projektu Adopce nablízko a získávání dalších členů Klubu  
 přátel Adopce nablízko, 
• v případě schválení mezinárodního projektu ESF jeho realizace 
 - projekt má za cíl podpořit mezinárodní spolupráci ve vzdělávání  
 dobrovolníků a možnost advokacie ve prospěch dobrovolníků na 
 místní, národní i mezinárodní úrovni (žádost podána na začátku 2010), 
• rozšíření PR-teamu, lepší  komunikace v rámci naší členské základny, 
• zapracování nových instruktorů dobrovolnických i jiných programů, 
• realizace celonárodní soutěže v projektu Šampioni pro Afriku, 
• prohlubování kvalifi kace zaměstnanců a dobrovolníků SADBY,
• přijetí dalších zahraničních dobrovolníků.
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Personální zajištění programů 

V čele SADBY stál  i v roce 2009 Mgr. Ing. Jaroslav Vracovský. V roce 2009 
pracovalo v  SADBĚ pět zaměstnanců (na plný či zkrácený úvazek): 

• Mgr. Ing. Jaroslav Vracovský – projekt ESF,
• Bc. Veronika Mokrejšová (roz. Saňková) – ekonomika, fundraising,  
 Adopce nablízko, 
• Bc. Veronika Polívková – Šampioni pro Afriku, 
• Bc. Tomáš Nýdrle – projekt ESF, 
• Mgr. Jana Švecová (na základě DPČ) – Cagliero – salesiánský volontariát. 

Na aktivitách SADBY se podílí mnoho dalších spolupracovníků. Někteří 
z nich pomáhají dobrovolnicky.

Štěpán Musil – Cagliero – salesiánský volontariát • Mgr. Marie Šafaříko-
vá – Cagliero – salesiánský volontariát • Mgr. Josef Kopecký – Cagliero 
– salesiánský volontariát • Ing. Zdislava Háchová – Cagliero – salesi-
ánský volontariát • Pavel Osoha – Cagliero – salesiánský volontariát 
• Johannes Karl – německý dobrovolník • Bernhard Kilgus – němec-
ký dobrovolník • Christoph Mauerer – německý dobrovolník • Bc. Jiří 
Machálek – koordinátor Eurotýmu, programátor • Tadeáš Novák – koordi-
nátor PR • Markéta Hanáková, Dr. – Salesiánští animátoři • Mgr. Kateřina 
Voleková – Salesiánští animátoři • Bc. Jaroslava Vanišová – Salesiánští 
animátoři • Mgr. Marek Sklenář – delegát SPP • Roman Martínek – účetní 
• Jan Vyhnálek, Ph.D – supervizor, lektor • Mgr. Jaroslav Mikeš – supervi-
zor, lektor • Mgr. Jaroslav Trávníček – lektor • Mgr. Pavel Košák – lektor 
• MUDr. Marcel Drlík – lektor • Mgr. Vojtěch Sivek – lektor • Olga Land-
rová, Dr. – lektorka • Mgr. Benno Beneš – lektor • Mgr. Radek Gottwald 
– lektor • MUDr. Petr Mokrejš – lektor • Mgr. Pavel Kuchař – lektor 
• Mgr. František Blaha – lektor • Mgr. Ing. Hynek Černoch – IT manager 
• Jana Plevová – Salesiánští animátoři • Juraj Kolčák – Salesiánští ani-
mátoři • Petra Janečková – Salesiánští animátoři • Martina Mončeková 
– grafi čka a další.
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  VÝDAJE V ROCE 2009: 

  Spotřebované nákupy 532 465,43 Kč
  Služby 1 617 430,95 Kč
  Osobní náklady 1 221 070,00 Kč
  Poplatky 12 500,00 Kč
  Ostatní náklady 12 441,45 Kč
  Poskytované příspěvky 604 915,40 Kč 
 Výdaje celkem  4 000 823,23 Kč

Přehled hospodaření SADBY v roce 2009 

  PŘÍJMY V ROCE 2009 : 

  Evropský sociální fond – MPSV 494 937,50 Kč
  Evropská komise 638 163,91 Kč
  Česká národní agentura Mládež - EVS a iniciativa mládeže 214 267,64 Kč
  Příspěvek MV ČR 507 000,00 Kč
  Příspěvek MZV ČR 483 200,00 Kč
  Příspěvek MŠMT 25 000,00 Kč
  Příjmy z členských příspěvků 3 300,00 Kč
  Nadace pro radost 15 000,00 Kč
  Salesiánská provincie Praha  427 000,00 Kč
  Dary a příspěvky od fyz. a práv. osob 1214 707,08 Kč
  Bankovní úroky 50 192,47 Kč
  Kurzové zisky 7 368,38 Kč 
  Příspěvky účastníků 226 352,50 Kč
  ostatní 8 751,01 Kč

  Příjmy celkem  4 315 240,49 Kč



37 36

Jaroslav Vracovský Jan Vyhnálek

Zdislava Háchová Radek Gotwald

Veronika Polívková Marcel Drlík

Christoph Mauerer Hynek Černoch

Kateřina Voleková

Jana Švecová Jaroslav Mikeš

Pavel Osoha Petr Mokrejš

Štěpán Musil Vojtěch Sivek

Jiří Machálek Martina Mončeková

Jaroslava Vanišová

Veronika Mokrejšová Jaroslav Trávníček

Johannes Karl Pavel Kuchař

Marie Šafaříková Olga Landrová

Tadeáš Novák

Marek Sklenář

Tomáš Nýdrle Pavel Košák

Bernhard Kilgus František Blaha

Josef Kopecký Benno Beneš

Markéta Hanáková

Roman Martínek



Významní dárci - fi remní dárci

Value Added, a. s. 
Společnost VALUE ADDED, a.s. načala již jedenác-
tý rok svého působení v České republice. Nabízí 
komplexní služby ekonomů a právníků, kteří mají 
mimořádnou zkušenost z přímého řízení veřejných 
institucí, bank, podniků a neziskových organizací, 
poradenství pro tuzemské i zahraniční soukromé 
klienty, pro veřejnoprávní úřady a instituce a jimi 
ovládané a vlastněné podnikatelské subjekty. VA-
LUE ADDED, a.s. však nemyslí pouze na svůj zisk. 

Od počátku je nedílnou součásti fi remní kultury podporování projektů 
zaměřených na pomoc potřebným. Během své existence takto bylo roz-
děleno již bezmála půldruhého milionu korun a k dobré tradici společ-
nosti patří rovněž kontinuita podporovaných projektů.

Zlínská schola 
Hudební CD „Bohu chválu vzdej“, které nahrála Zlínská schola a na němž 
je pásmo písní a textů Hany Svobodové, se stalo prostředkem pro získání 
peněz na pomoc Bakanja Centre v konžském Lubumbashi. Právě tam 
pracovala jeden rok jako dobrovolnice členka scholy – Jitka Popelková. 
A tak její malí kamarádi (Kisimba, Mateso, Tchakoza, Kalenga, Ndembu, 
Mutombo, Kapeleka, Mpoyo atd.), kteří žili na ulici, mohou mít alespoň 
o něco lepší podmínky k návratu do společnosti. 

Významní dárci 
- fyzické osoby 

Stanislav Prais 

... a mnoho dalších. 
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Národní partneři 
• Evropský sociální fond – MPSV ČR,
• Ministerstvo vnitra ČR,
• Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
• Česká národní agentura Mládež, 
• Salesiánská provincie Praha,
• Sdružení salesiánů spolupracovníků (ASC),
• Dcery Panny Marie Pomocnice (FMA),
• Hestia – národní dobrovolnické centrum,
• Forum rozvojové spolupráce FoRS, 
• Papežké misijní dílo,
• Nadace Soteria,
• Nadace pro radost,
• Národní institut dětí a mládeže, 
• ČSOB,
• celá řada jednotlivých drobných dárců.

Zahraniční partneři
• 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, 
• Don Bosco Educational Projects, Jihoafrická republika, 
• SAVIO, Slovensko, 
• Don Bosco International,
• Don Bosco Youth Net, 
• Don Bosco Network. 

Partneři a dárci 

Děkujeme moc všem, kteří podporují naši činnosti pro děti a mládež 
a kteří s námi na tomto poli v roce 2009 spolupracovali. 


