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Úvodní slovo

„Promiňte,“ praví mořská ryba, „vy jste starší než já, mohla 
byste mi prosím poradit, kde najdu to, čemu se říká moře?“
„Moře je to, v čem teď plavete,“ odvětí starší ryba.
„Tohle? Ale vždyť tohle je voda. Já hledám moře,“ řekla zkla-
maná ryba a odplula hledat zase jinam.

Podobně jako rybka v příběhu od Anthonyho de Mella hledá 
mnoho lidí v dnešní době samo sebe, smysl, podstatu, Boha... 

Chceme být v tomto hledání sami otevření a blízko všem, kteří touží utišit tuto 
velkou touhu svého ducha. To je nakonec to, o co usiloval i zakladatel salesiánů 
sv. Jan Bosco. 

Děkujeme vám všem, kteří spolu s námi pomáháte tišit mnohým hladovým ne-
jen hlad tělesný, ale objevovat i smysl a podstatu života každého z nás.

Jaroslav Vracovský, SDB
předseda SADBY
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Poslání a cíle SADBY

Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. (dále jen SADBA), je občanské sdru-
žení, 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 hod-
notám v salesiánském stylu. Sdružuje převážně právnické osoby, jako 
jsou salesiánská střediska mládeže v celé České republice. Salesiánská 
province Praha, která je také členem SADBY, je garantem její činnosti.

Posláním SADBY je podporovat jednotlivá salesiánská místa i dobrovolní-
ky v nich a prohlubovat vzájemné kontakty mezi nimi i v rámci celé Evropy.

Hlavní oblasti činnosti:
• podpora dobrovolnictví,
• vzdělávání a výchova dobrovolníků,
• celonárodní aktivity pro mládež,
• mezinárodní aktivity pro mládež,
• rozvojová pomoc a osvěta,
• podpora činnosti svých členů.

Školení dobrovolníků v ČR - Program „Salesiánští animátoři“
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Členové  a orgány SADBY

K 31. 12. 2010 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, 
      Foestrova 2, 616 00 Brno,
• Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Vítkovická 28, 702 00 
      Ostrava.

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  

Sal. provincie Praha
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Základní aktivity SADBY  

v rámci ČR ven z ČR

PR - komunikace s médii 
Adopce nablízko - ekonomická podpora 

1. FORMACE A VZDĚLÁVÁNÍ 
DOBROVOLNÍKŮ V ČR 

Salesiánští animátoři,• 
Margherita,• 
Celostátní setkání salesián-• 
ských animátorů. 

3. EVROPSKÉ AKTIVITY 

Program Rinaldi,• 
krátkodobé dobrovolnictví • 
v zahraničí, 
mezinárodní setkání,• 
mezinárodní školení ani-• 
mátorů. 

4. POMOC PŘI HLEDÁNÍ PO-
VOLÁNÍ

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

2. MISIE A ROZVOJOVÁ SPO-
LUPRÁCE
 

Cagliero - salesiánský vo-• 
lontariát, 
Šampioni pro Afriku. • 
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1. Formace a vzdělávání dobrovolníků v ČR 

Dobrovolnický program „Salesiánští animátoři“

V roce 2010 nastal kvalitativní skok v přípravě animátorů. Během tohoto roku 
proběhlo zaškolení nových instruktorů, ze kterých vznikl nový tým F. Dále se 
pokračovalo v tvorbě metodik a manuálů, která se ukázala velice časově ná-
ročná a pracná, ale důležitá pro další pokračování programu. Byla jasně daná 
témata, která se probírají na jednotlivých víkendech, a také jejich pořadí, aby 
byla zachována návaznost mezi víkendy. V příštím roce se budou dokončovat 
metodiky, manuály a vytvářet další nové týmy. 

běh C (2007-2010)•	 , který začal v roce 2007, ukončil své tříleté školení. Pro-
gram dokončilo celkem 15 animátorů (obdržením certifikátu). Absolventi 
se zapojují do činnosti středisek, klubů SHM a SKM.
běh D (2008-2011)•	  vstoupil ve školním roce 2009/10 do druhého roku 
přípravy. Na jaře 2010 proběhly dva vzdělávací víkendy. Do konce roku 
2010 absolvovali účastníci ještě první víkendové školení 3. roku. Celkem 
je v programu 23 mladých lidí. V roce 2010 se jich 16 stalo táborovými 
vedoucími.
běh E (2009-2012) •	 začal přípravu na dobrovolnou službu ve školním roce 
2009/10 v rámci prvního roku z 3letého cyklu. V roce 2010 proběhla cel-
kem tři víkendová školení dle tabulky níže. Přípravy se účastní 22 mladých 
lidí. 
běh F (2010-2013) •	 se začal připravovat na dobrovolnickou službu ve škol-
ním roce 2010/11. Tento školní rok se začalo připravovat celkem 35 mla-
dých lidí. V roce 2010 proběhlo jedno víkendové školení.

„Moc se mi líbila ta modlitba, jak jsme se modlili ve dvojicích. Hodně mě posu-
nulo to, jak "Jára" povídal o tom, že práce s lidmi (mládeží) je taková, že nejdřív 
je to nadšení (vše jde od ruky vše je supr), a pak nadšení ustane a člověk chce 
přestat, ale i když ho to né vždy tolik baví, je tu pro druhý, a ne pro sebe, takže 
když s tím do toho půjdu, tak to za to stojí... Bylo to pro mě asi dost aktuální, 
proto mě to posunulo, nevěděl jsem, jak dále, teď už vím  ...“

  
účastník 1. víkendu animátorů, běhu F
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1. Formace a vzdělávání dobrovolníků v ČR 

Termín Místo Náplň víkendu

12. - 14. 2. 2010 Pardubice běh C – 8. víkend

16. - 18. 4. 2010 Jeníkov běh C – 9. víkend

19. - 21. 2. 2010 Pardubice běh D – 5. víkend

23. - 25. 4. 2010 Jeníkov běh D – 6. víkend

5. - 7. 3. 2010 Pardubice běh E – 2. víkend

9. - 11. 4. 2010 Jeníkov běh E – 3. víkend

30. 9. - 3. 10. 2010 Jeníkov běh D – 7. víkend

15. - 17. 10. 2010 Pardubice běh E – 4. víkend

22. - 24. 10. 2010 Jeníkov běh F – 1. víkend

Salesiánští animátoři - běh F  
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1. Formace a vzdělávání dobrovolníků v ČR 

Program „Margherita“

Tento program nabízí školení zejména zralejším lidem (jak v pracovním pomě-
ru, tak maminkám na mateřské dovolené, studentům i nezaměstnaným), aby 
se kvalifikovaně připravili na službu dětem a mladým lidem v různých salesián-
ských projektech v ČR. Nabízíme jim dlouhodobé doprovázení, supervizi, teo-
retickou reflexi a prohlubování získaných zkušeností. Program je svou charak-
teristikou velmi podobný 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 absolvuje zá-
kladní přípravu pro práci s dětmi a mládeží v rámci platných zákonů a salesián-
ských kritérií.

Dne 16. 10. 2010 se uskutečnilo jedno školení v rozsahu deseti hodin. Přípravy 
se zúčastnilo 22 dobrovolníků, 19 z nich získalo certifikát o úspěšném absolvo-
vání školení. Část absolventů využila možnost stát se akreditovanými dobrovol-
níky.

V první polovině roku 2010 ve spolupráci se salesiánským střediskem v Tepli-
cích byly proškoleny 3 dobrovolnice z řad nezaměstnaných a tyto dobrovolnice 
vykonávají dobrovolnickou službu. Jedna dobrovolnice z řad nezaměstnaných 
byla proškolena během podzimu 2010 a nastoupila akreditovanou dobrovol-
nickou službu počátkem roku 2011.

Ke dni 1. 12. 2010 jsme v tomto programu měli na základě uzavřené smlouvy 
celkem 68 dobrovolníků. 

„Dlouho jsem se snažila najít práci, ale v našem kraji to není jednoduché. Byla 
mi doporučena dobrovolná služba v místním salesiánském středisku. Prošla 
jsem školením a po praxi jsem nastoupila do služby. Práce s dětmi mě velmi baví 
a vidím v ní smysl, navíc mohou využít zkušenosti s výchovou vlastních dětí.“

dobrovolnice programu Margerita, Teplice
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2. Misie a rozvojová pomoc 

Cagliero – salesiánský volontariát

Tento dobrovolnický program umožňuje mladým lidem mezi 18 a 35 lety prožít 
dobu několika týdnů až jednoho roku v salesiánském díle pro děti a mládež v ČR 
nebo v zahraničí. Celkově odpracovali dobrovolníci programu Cagliero v roce 
2010 zhruba 100 měsíců, tj. téměř 80000 hodin.

Cílové skupiny práce dobrovolníků:
děti a mládež ze znevýhodněného sociálního • 
prostředí,
děti a mládež národnostních menšin, • 
děti ulice.• 

Náplň činnosti dobrovolníků:
volnočasové aktivity,•	
výuka,•	
doučování,•	
víkendové a prázdninové programy,•	
manuální práce,•	
sociální poradenství.•	

Program se skládá z těchto na sebe navazujících částí:
příprava dobrovolníka na dobrovolnou službu (8 víkendových setkání a •	
zkušební praxe),
vyslání dobrovolníka na místo dobrovolné služby a jeho doprovázení v je-•	
jím průběhu,
navazující aktivity k využití získané zkušenosti ve prospěch místní občan-•	
ské komunity.

Přínos programu:  
pro dobrovolníka – skrze smysluplnou pomoc druhým více chápe své mís-•	
to v životě a společnosti,
pro cílovou zemi – osobní pomoc dětem a mladým lidem, přínos nových •	
podnětů, 
pro českou společnost –  aktivní zapojení do společnosti, obohacení glo-•	
bálním pohledem na svět. 

Kateřina Gutwirthová, 
česká dobrovolnice v JAR
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2. Misie a rozvojová pomoc

Ročník E - Dobrovolníci v terénu 

V roce 2010 pokračovali ve službě tito dobrovolníci vyslaní v roce 2009:

Jméno Bydliště Od – do Místo

Petr Bátor Klímkovice březen 2010 – srpen 2010 ČR-Brno

Martina Bartošová Ostrava září 2009 – srpen 2010 Mexiko

Karel Dvořák Velká Bíteš září 2009 – září 2010 Indie

Marie Dvořáková Moravské 
Knínice

září 2009 – září 2010 Indie

Kateřina Gutwirthová Český Krumlov srpen 2009 – srpen 2010 Jihoafrická 
republika

Lukáš Petrucha Vnorovy říjen 2009 – srpen 2010 Bulharsko

Pavel Říha Plzeň říjen 2009 – srpen 2010 ČR-Zlín 

Vladimír Svatoň České Meziříčí listopad 2009 – květen 
2010

Mexiko

Společné hodnotící setkání po jejich návratu proběhlo 15. – 17. 10. 2010  v Pra-
ze-Kobylisích. 

Petr Bátor

Kateřina 
Gutwirthová

Lukáš Petrucha Pavel Říha

Martina Bartošová Karel Dvořák Marie Dvořáková

Vladimír Svatoň
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Ročník F - Dobrovolníci v přípravě

V roce 2010 pokračovala příprava započatá v říjnu 2009: 

 Termín Místo Počet 

3. přípravný víkend 15. – 17. 01. 2010 Zlín 15

4. přípravný víkend 12. – 14. 02. 2010 Jeníkov u Hlinska 19 

5. přípravný víkend 12. – 14. 03. 2010 Ostrava 18 

6. přípravný víkend 9. – 11. 04. 2010 Teplice 14 

7. přípravný víkend 14. – 16. 05. 2010 Brno-Líšeň 17 

8. přípravný víkend 18. – 20. 06. 2010 Ostrava 18  

Po ukončení přípravy a po slavnostním vyslání v červnu 2010 začalo dobrovol-
nou službu 13 dobrovolníků:

Krátkodobí dobrovolníci 
(červenec 2010 v Bulharsku): 

   

Dlouhodobí dobrovolníci:

2. Misie a rozvojová pomoc 

Eva Menčlová
Kroměříž

Josef Holomek
Křenovice

Jan Drahota
Písek

Marie Polívková

Kristýna Čapková

Alexandra 
Ševčíková

Sanoj Thomas

Janka Jurigová

Markéta Lengálová

Monika Petruchová

Veronika Osohová

Markéta Obručová

Tomáš Pavliska
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Jméno Bydliště Od – do Místo

Marie Polívková Všestary září 2010 – červenec 2011 Indie

Janka Jurigová Trenčín září 2010 – srpen 2011 Indie

Monika Petruchová Vnorovy říjen 2010 – červenec 2011 Bulharsko

Markéta Obručová Praha říjen 2010 – červenec 2011 Bulharsko

Alexandra Ševčíková Praha září 2010 – květen 2011 Jihoafrická 
republika

Kristýna Čapková České 
Budějovice

září 2010 – květen 2011 Jihoafrická 
republika

Markéta Lengálová Velké 
Hostěrádky

září 2010 – červen 2011 D. R. Kongo

Veronika Osohová Fryšták září 2010 – červenec 2011 Německo

Tomáš Pavliska Tichá prosinec 2010 – srpen 2011 ČR - Brno

Thomas Sanoj Aludukkom, 
Indie

listopad 2010 – srpen 2011 ČR - Praha

Monika Petruchová a Markéta Obručová byly 
vyslány v rámci programu „Mládež v akci – Ev-
ropská dobrovolná služba.“ 

 

2. Misie a rozvojová pomoc 

Jeden z přípravných víkendů Cagliero 
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Ročník G – Noví zájemci o dobrovolnictví 

V říjnu 2010 začal další ročník přípravy nových dobrovolníků. Celkem nás kon-
taktovalo více než 70 zájemců. 40  z nich vyplnilo úvodní přihlašovací dotazník. 
Do konce roku 2010 proběhla tato přípravná setkání:

 Termín Místo Počet 

1. přípravný víkend 22. – 24. 10. 2010, Hradec Králové 22

2. přípravný víkend 19. – 21. 11. 2010 Pardubice 24 

3. přípravný víkend 17. – 19. 12. 2010 Pardubice 27 

Příprava bude pokračovat v roce 2011 dalšími pěti přípravnými setkáními.

Navazující aktivity bývalých dobrovolníků: 
Posílení realizačního týmu programu Cagliero dvěma ex-dobrovolníky: Ja-•	
kub Řeháček (Bulharsko) a Tereza Dobiášová (Ázerbájdžán),
posílení rozvojově-misijního týmu SADBY (Jan Drahota),•	
předávání zkušeností dobrovolníkům v přípravě (15 ex-dobrovolníků),•	
zábavný osvětový program AKSANTI pro veřejnost – 19. 6. 2010 v Ostravě •	
(100 hostů),
besedy o dobrovolnické službě: Praha, Moravské Knínice, Kostelec n. Orli-•	
cí, Kroměříž, České Budějovice, Plzeň, Ostrava, Velká Bíteš, Žďár nad Sáza-
vou, Brno, Olomouc, Kuřim, Herálec, Rokycany a další,
články a rozhovory v médiích:  Televize Noe, Český rozhlas, ČT1, Metro •	
Praha, Salesiánský magazín, Rádio 7, Překvapení, Lacadalet, Žďárský de-
ník, Moravskoslezský deník, TV-MIS, Bulgari a další, 
 setkání ex-dobrovolníků: 27. – 29. 11. 2010 v Ostrově u Macochy (24 •	
účastníků). 

Ostatní:
I v roce 2010 se do přípravy nových dobrovolníků zapojili zahraniční dob-•	
rovolníci: Bernhard z Německa, Alex z Litvy a Sanoj z Indie. 
V dubnu 2010 se SADBA spolupodílela na benefiční akci „To je hlína“. Její •	
výtěžek podpořil partnerskou organizaci v Bulharsku. 
V červnu 2010 proběhla výstava dobrovolnických fotografií v Televizi Noe. •	

2. Misie a rozvojová pomoc 
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V červnu 2010 navštívil organizaci SADBA zástupce hostitelské komunity •	
v  Mexiku, P. Hugo Orozco. 
V srpnu 2010 navštívila ČR Tlhakiso, spolupracovnice naší dobrovolnice •	
v Lesothu. Aktivně se zapojila do anglického campu pro mládež INLINE. 
22. – 28. 9. 2010  proběhla návštěva Itálie a rodiště Dona Boska, zaklada-•	
tele salesiánů, a účast na slavnostním vyslání nových salesiánů, sester a 
dobrovolníků do terénu. Naše dobrovolníky zastupovaly: Veronika Osoho-
vá a Monika Petruchová. 
18. – 21. 11. 2010 se Martina Bartošová a Jakub Řeháček zúčastnili v Turí-•	
ně mezinárodního setkání ex-dobrovolníků, kteří pracovali v salesiánských 
centrech po celém světě.  
V listopadu 2010 jsme navštívili partnerskou organizaci Berufbildungswerk •	
Aschau am Inn v Německu. 

Střípky od našich dobrovolníků 

„Stojí vůbec moje práce za peníze, které moje dobro-
volnictví stojí?  Nebylo by lepší sem poslat ty peníze? 
Až tady mi dochází, že salesiánská pedagogika nepo-
třebuje peníze, ale lidi. Můžete sem místo mě poslat 
dvě stě tisíc a kluci dostanou nové oblečení a možná 
sušenky. Ale to nic nezmění na tom, že jsou to kluci 
poznamenaní ulicí, zhrublí a neotesaní. Nové oblečení 
z nich neudělá ani dobré křesťany, ani čestné občany, 
jak chtěl Don Bosco. A tak jsem tu místo sušenek já.“ 

„Naprostá většina lidí zde neumí číst ani 
psát, v některých oblastech negramotnost 
přesahuje 99 procent! Je zvláštní si potom 
uvědomit, že je třeba náš třeťák Yenkappa 
nejvzdělanější člověk z celé vesnice.“ 

2. Misie a rozvojová pomoc 

Markéta Lengálová, Kongo

manželé Marie a Karel Dvořákovi , Indie
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2. Misie a rozvojová pomoc 

Rozvojově vzdělávací projekt „Šampióni pro Afriku“

V roce 2010 jsme v rámci tohoto mezinárodního 
projektu rozeslali zbytek DVD s didaktickými ma-
teriály a dobrodružnou počítačovou hrou. Celkem 
bylo rozdistribuováno 1000 DVD. Vydali jsme také 6 newsletterů s dopisy dob-
rovolníků v Africe, novinkami z dění Mistrovství světa i z České republiky. 

Kontakt s učiteli a školami 
Pro navázání bližšího kontaktu s učiteli jsme vytvořili dobrovolnický tým 15 
mladých lidí. Jejich prostřednictvím  jsme kontaktovali přibližně 200 učitelů a 
navštívili 35 škol. Nabízeli jsme zde přednášky a workshopy zaměřené na roz-
vojovou problematiku a motivovali k zapojení do národní soutěže Šampióni pro 
Afriku.  Celkem proběhlo na školách 23 přednášek a worskhopů o dobrovolnic-
tví a životě v rozvojových zemích. V 6 školách jsme vystavovali fotografie našich 
dobrovolníků. 

Celostátní soutěž 
Soutěž Šampióni pro Afriku jsme propagovali rozesláním 14 500 letáků převáž-
ně do ZŠ a SŠ. Úkolem žáků bylo vymyslet vlastní projekt týkající se témat roz-
vojová spolupráce, děti ulice, Afrika nebo fotbal. Každý tým musel svůj projekt 
představit veřejnosti. 
Do soutěže se přihlásilo 38 čtyřčlenných týmů z 22 škol z celé České republiky. 
Soutěž probíhala ve dvou věkových kategoriích a skládala se ze dvou kol. V dru-
hém kole, kterého se zúčastnilo pět nejlepších týmů z každé věkové kategorie, 
prokazovali žáci své vědomosti a dovednosti. 
Žáci základní školy Pouchov v Hradci Králové se jako vítězové starší věkové 
kategorie zúčastnili mezinárodního meetingu mladých v Krakově. První místo 
v  mladší kategorii získaly žačky z Církevní základní školy ve Zlíně. Vyhrály mo-
bilní telefony společnosti T-mobile.  

Návštěva Afričanů v ČR 
V červnu 2010 nás navštívili Nkosana a Brian z Jihoafrické republiky. Se svojí in-
teraktivní show navštívili 6 škol v Praze, Zlíně a Hradci Králové. Setkali se i s  dal-
šími skupinami mladých lidí v Praze, ve Fryštáku, ve Zlíně a v Hradci Králové. 
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2. Misie a rozvojová pomoc 

Program pro školy si připravila i Tlhakiso z Lesotha, která navštívila ČR v září 
2010. Kromě přednášek doprovázela skupinu českých žáků na mezinárodní 
meeting v Krakově. 

Mezinárodní meeting v Krakově 
Mezinárodní setkání se uskutečnilo ve dnech 8. – 12. září 2010 v Krakově. Mladí 
lidé z Německa, Rakouska, Itálie, Španělska a Polska se během něj zamýšleli 
nad diskriminací spojenou s problematikou rozvojových zemí. 

Nový didaktický materiál 
Na podzim 2010 vznikl nový didaktický materiál pro školy. Po ukončení Mis-
trovství světa ve fotbale má vést žáky a studenty k zamyšlení, zda mistrovství 
přineslo Africe očekávané změny. 

 
Dnes jím jako Afričan

První ročník této osvětové akce si kladl za cíl zvýšit citlivost lidí vůči situaci chu-
dých lidí v Africe i jinde. Motto „Chceš-li pohnout světem, musíš nejdříve po-
hnout sám sebou“ motivovalo k osobnímu zapojení. Kdokoli měl možnost si vy-
brat jeden den v březnu, ve kterém 
měl jíst jako „průměrný Afričan“. 
Své zkušenosti poté mohl sdílet 
s ostatními zájemci na internetu. 
Recepty, plánovací kalendář i foto-
grafie byly k nalezení na facebooku. 
Do akce se zapojilo 462 lidí, mezi 
nimiž byl i houslový virtuos Pavel 
Šporcl či herečka Adéla Gondíková.  

RM (rozvojově-misijní) tým

Na rozvojově-osvětových aktivitách se podílí nově vytvořený tým dobrovolníků. 
V roce 2010 se do něj aktivně zapojilo 7 lidí. 

Africké jídlo ochutnal i Pavel Šporcl.
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3. Evropské aktivity

Sadba v roce 2010 pokračovala v navazování mezinárodních kontaktů s part-
nerskými 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.•	

SADBA je členem Don Bosco Youth Net (DBYN),  evropské sítě  sdružující mlá-
dežnické organizace z 13 evropských zemí (www.donboscoyouth.net). Zástupci 
SADBY se zúčastnili dvou seminářů, které DBYN během roku pravidelně organi-
zuje, a také valného shromáždění:

Název Termín Místo Účastníci

General Executive 
Body

12. – 13. 3. 
2010

Tuchoměřice 
(ČR)

Jaroslav Vracovský
Jiří Machálek

Speaking up – Youth 
Advocacy as Tool for 
Active Citizenship

11. – 14. 3. 
2010

Tuchoměřice 
(ČR)

Jana Neusserová
Martina Černá
Tomáš Nýdrle
Vladislava Jelínková

Unlocking the Poten-
tial

14. – 17. 10. 
2010

Mnichov (Ně-
mecko)

Jiří Machálek
Marie Šafaříková

Glocalising Internatio-
nal Volunteers

18. – 21. 11. 
2010

Turín (Itálie) Jakub Řeháček,
Martina Bartošová

„Jako při všech podobných setkáních 
jsou kromě připraveného progra-
mu důležité také osobní rozhovory. 
Tady byly ještě zajímavější tím, že 
účastníci pocházeli z jiného kultur-
ního prostředí. Setkání s věřícími 
lidmi v Evropě mi pomáhá vidět, co 
je pro mě důležité a specifické v naší 
vlastní tradici. Zdá se mi, že Evropě 
můžeme a měli bychom předávat 
právě živou víru.“ Jiří Machálek, hlavní organizátor 

setkání DBYN v  ČR
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3. Evropské aktivity

Rinaldi – Poznej Evropu jinak!

Na podzim roku 2010 vznikl nový program Rinaldi, který je určený pro dobro-
volníky na letní tábory v zahraničí a pro účastníky salesiánských mezinárodních 
táborů. Součástí tohoto programu je přípravné a hodnotící školení. Cílem pro-
gramu RINALDI je umožnit mladým lidem prožít mezinárodní zkušenost pro-
střednictvím jejich zapojení do mezinárodních táborů a kurzů.  Různé meziná-
rodní aktivity jsou pořádány Salesiánskou organizací Dona Boska (SADBA) ve 
spolupráci se sítí DBYN. 

A) Mezinárodní školení animátorů

DBYN organizuje třístupňové školení pro mezinárodní animátory. Jednotlivá 
školení se nazývají STEP 1 – interkulturní poznávání, STEP 2 – tvorba evrop-
ských projektů pro děti a mládež a STEP 3 – instruktorský kurz. 

Název Termín Místo Účastníci

STEP 2 – Empower 
and involve!

4. – 11. 4. 
2010

Benediktbeu-
ern (Německo)

Jana Neusserová
Eva Němcová

STEP 3 – Don Bosco 
trainers for Youth in 
Action

31. 10. – 7. 11. 
2010

Dingli (Malta) Veronika Raková
Marie Šafaříková

B) Mezinárodní setkání mládeže

European Youth Week 7. – 14. 8. 2010, Benediktbeuern (Německo)
Tohoto týdenního programu pro mladé, který se každoročně koná v Aktions-
zentru v německém Benediktbeuernu, se účastnili Italové, Belgičané, Slováci, 
Španělé, Němci, Rakušané, Britové a také skupina Čechů. V Německu nás re-
prezentovali Jana Popelková, Alžběta Krejčová, Petr Vodička a Pavel Vodička.
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Prázdninové tábory v zahraničí
Již čtvrtým rokem pomáhali mladí lidé z České republiky jako animátoři na za-
hraničních táborech – tzv. playgrounds:

Belgie – Barbora Polášková, Hana Švédová,•	
 Nizozemí – Vojtěch Slezáček, Klára Kovácsová,•	
 Španělsko – Hana Jelínková.•	

„Jediným shrnujícím slovem se těchto 16 
dní snad ani nedá popsat. Každý den jsme 
zažívali mnoho zážitků a získávali nové 
zkušenosti. Myslím, že jak já, tak i Bára, 
jsme si tyto belgické prázdniny užily a na-
čerpaly mnoho nenahraditelných zážitků, 
ze kterých budeme ještě dlouhou dobu 
čerpat.“ 

C) Zahraniční dobrovolníci v ČR

Dlouhodobí dobrovolníci v SADBĚ
V srpnu 2010 dokončili svoji službu dva zahraniční  dobrovolníci v SADBĚ, Chris-
toph Mauerer a Bernhard Kilgus z Německa. Na podzim jsme přijali další dva 
dobrovolníky přes program Mládež v akci – Evropská dobrovolná služba (EDS) 
a dobrovolníka z Indie:

Mindaugas Maceikonis, Litva,  říjen 2010 – srpen 2011•	
 Aleksejus Sekerinas, Litva,  září 2010 – srpen 2011•	
 Sanoj Thomas, Indie, listopad 2010 – srpen 2011•	

Podílejí se na těchto aktivitách Salesiánského centra Praha-Kobylisy: 
 volnočasová oratoř pro děti a mládež v Salesiánském středisku mládeže, •	
 vedení zájmových kroužků v Salesiánském klubu mládeže,•	
 administrativní pomoc v SADBĚ,•	
 setkání ministrantů, •	
 víkendová setkání mládeže (Cagliero, Come In, …),•	
 koordinace letního tábora INLINE.•	

3. Evropské aktivity

Hanka, dobrovolnice v Belgii
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Česko-anglický letní tábor INLINE
Již třetí ročník proběhl od 3. do 12. 8. 2010 v DCŽM Osová Bítýška. Setkání za-
měřeného na procvičení angličtiny metodou „learning by doing“ se zúčastnilo 
30 mladých lidí mezi 15-20 lety. Zájem oproti roku 2009 opět stoupl.  Program 
připravoval mezinárodní tým animátorů z Německa, Belgie, Mexika, Lesotha a 
ČR. 

„Chaloupka se letos nesla ve znamení duhy. 
A také jsme lovili barevné bobříky. Už jste 
někdy zkoušeli mluvit celých dvacet čtyři ho-
din anglicky? Nebo být čtyři hodiny posle-
pu? Nebo běhat nahoru a dolů ze schodů a 
potom říct jak se cítíte (in english)? Zkuste 
to, stojí to za to!“

 

EUROtým

Eurotým je skupina dobrovolníků, která propaguje a organizuje mezinárodní 
akce v rámci SADBY.  V roce 2010 tvořili tým Jiří Machálek, Jana Neusserová, 
Marie Jakubcová, Martina Černá, Tomáš Nýdrle, Vladislava Jelínková, Hana Je-
línková a Marie Šafaříková.

3. Evropské aktivity

Anna, účastnice INLINE
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4. Pomoc při hledání povolání

Come in

V roce 2010 pokračoval cyklus setkání „Come In“ zahájený v roce 2008. Smys-
lem těchto setkání je zastavení se v běžném životě, reflexe dosavadní životní 
zkušenosti a pomoc při hledání nejlepšího uplatnění v budoucnosti. Cyklu A se 
zúčastnilo 15 mladých lidí, cyklu B 25 lidí. Na cyklu C bylo 18 lidí.

Název setkání Termín Místo

Come in – 3. víkend cyklu B 26. – 28. 2. 2010 Jeníkov u Hlinska

Come in – 4. víkend cyklu B 21. – 23. 5. 2010 Jeníkov u Hlinska

Come in – 1. víkend cyklu C 8. – 10. 10. 2010 Jeníkov u Hlinska

Come in – 2. víkend cyklu C 3. – 5. 12. 2010 Sebranice u Litomyšle

„Dostali jsme za úkol udělat ve dvoji-
cích „webovou stránku“ podle příkladu 
sociálních sítí jako facebook. Prakticky 
to znamenalo vytvořit koláž, což byl ve-
lice veselý úvod akce. Celý víkend měl 
heslo „Cesta k rozhodnutí“. Slyšeli jsme  
velmi zajímavé přednášky o rozhodová-
ní a o tom, jak postavit „osobní životní 
projekt“. Bylo dost času i přemýšlet, jak 
vše používat ve svém životě. (A podle 
nepotvrzených pramenů přišly v tomto volném čase neznámým způsobem i 
zprávy o úspěchu českých hokejistů v semifinále mistrovství světa.) Odpoledne 
jsme si mohli zahrát fotbal. V neděli jsme každý  psal dopis sám k sobě. Dosta-
neme ho za rok, abychom mohli reflektovat o pokroku svého osobního životní-
ho projektu.  A po zase vynikajícím obědě jsme se rozloučili.“

Christoph z Německa, účastník Come In 
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4. Pomoc při hledání povolání 

Setkání se salesiány

Smyslem těchto každoročních setkání je poznat lépe práci Salesiánů Dona Bo-
ska i je samotné. Od 7. do 9. 5. 2010  se uskutečnilo setkání v Brně-Žabovřes-
kách  za účasti 40 mladých lidí. Tým byl složen převážně ze salesiánů – studentů 
z Českých Budějovic.

Putování po stopách Dona Boska

Od  30. 8. do 5. 9. 2010 se konala pouť do Itálie, na místa zakladatele salesiánů, 
Dona Boska. Této akce se účastnilo 12 mladých mužů za doprovodu 6 salesiánů. 
Během této pouti se účastníci mohli zamýšlet nad Don Boskovým životem.

„O místech, která jsme navštívili, a 
pocitech, které v nás vyvolávaly, by se 
dalo popsat mnoho stránek. Zmíním 
proto už jenom pro mě osobně nejsil-
nější zážitek z města Chieri. Právě zde 
jsme slavili den před odjezdem nád-
hernou mši svatou, ve které jsme po-
dobně jako Dominik Savio zasvětili svá 
srdce Panně Marii. Po bohoslužbě jsme 
byli vysláni hlásat do svých domovů ra-
dostnou zprávu, že v nebi máme mocnou pomocnici a matku, která nás – když 
budeme chtít – přivede ke smyslu našeho života Ježíši Kristu, který je „cesta, 
pravda a život“ (Jan 14,6). Krásný dojem byl navíc ještě umocněn informací, že 
kaple byla po restauraci otevřena teprve včera a my jsme byli vůbec první, kdo 
tam sloužili mši svatou.“ 

Jakub, účastník Putování po stopách Dona Boska 
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Ostatní

Projekty Evropského sociálního fondu

Vzdělávání dobrovolníků ke kvalitnější sociální službě

Projekt byl zahájen v červenci 2009 a probíhal celý rok 2010. Cílem projektu 
je vzdělání dobrovolníků, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží především v 
salesiánských střediscích.  Smyslem projektu je tyto dobrovolníky vzdělat a při-
spět tak ke zkvalitnění jejich služby druhým lidem. Zároveň chceme vzděláním 
dobrovolníků (nejčastěji studentů) přispět k jejich lepšímu uplatnění na trhu 
práce a tím dopomoci k jejich lepší zaměstnatelnosti. Celý systém vzdělávání 
navazuje na vzdělávání dobrovolníků vytvořené díky pilotnímu projektu ESF. 
Má však v sobě inovativní prvky jako je zavedení e-learningu a zapojení býva-
lých dobrovolníků do procesu vzdělávání jejich následovníků.

Partnerstvím salesiánských organizací k rozvoji zaměstnatelnosti

Od září 2010 probíhá další projekt ESF. Cílem projektu je rozvinout mezinárod-
ní tématickou síť pro dlouhodobou výměnu zkušeností a přenos dobré praxe 
v  oblasti neformálního vzdělávání dobrovolníků pro jejich službu v sociální sfé-
ře (v salesiánských střediscích).  Na základě  takto získaných zkušeností chce-
me zkvalitnit a inovovat systém vzdělávání – zařadit tyto změny do programů 
vzdělávání, ověřit je v praxi a případně poupravit. Prostřednictvím tohoto vzdě-
lávání dobrovolníků chceme docílit následného snadnějšího uplatnění na trhu 
práce těchto mladých lidí.

Oba projekty ESF jsou financovány Evropských sociálním fondem a státním roz-
počtem České republiky.  
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Prohlubování partnerství 

 FoRS (Fórum rozvojové spolupráce)•	  – SADBA je od 
roku 2009 členem této platformy neziskových rozvojo-
vých organizací. 

 •	 Vyšší odborná škola JABOK – Úspěšně pokračuje spo-
lupráce na poli evropských mezinárodních aktivit pro 
mládež.

 Nakladatelství Portál •	 – Smlouva o spolupráci ze dne 
28. 5. 2009 umožňuje členům Klubu přátel Adopce na-
blízko získat 10% slevu při nákupu produkce naklada-
telství Portál v podnikových prodejnách.

 DBYN (Don Bosco Youth Net) •	 – SADBA je členem od 
roku 2008. V roce 2010 zajišťovala SADBA v Praze-
Tuchoměřicích mezinárodní konferenci „Youth Advoca-
cy“, podpořenou evropským fondem Mládež v akci. 

 

OstatníOstatní

Návštěva Salesiánského střediska v Teplicích
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PR tým

I letos zajišťoval zviditelnění aktivit SADBY tým 6 dobrovolníků pod vedením 
profesionálního odborníka na PR, Tadeáše Nováka. Členy týmu v roce 2010 
byli: Dominika Žáková, Eva Blahová, Iveta Pešatová, Marie Kolmačková, Marké-
ta Matyášková, Jiří Kašný, Ondřej Žák, Petra Polášková a Karla Fejfarová. 

Klíčení

Už druhým rokem se setkávají pracovníci a dobrovolníci SADBY. Během tohoto 
víkendu se reflektuje uplynulý školní rok a plánuje se další činnost v novém 
roce.  Klíčení proběhlo od 30. dubna do 2. května 2010.  

Salesiánská výchovná práce: Sociálně-pedagogická práce s jednotlivcem a 
skupinou ve výchovném prostředí

Od 25. – 26. listopadu 2010 se konal v Praze – Kobylisích kurz pro pedagogické 
a sociální pracovníky středisek po celé ČR. Cílem kurzu bylo vzdělávání a  pro-
hloubení znalostí salesiánské pedagogiky. Název kurzu: Salesiánská výchovná 
práce: Sociálně-pedagogická práce s jednotlivcem a skupinou ve výchovném 
prostředí. Kurzu se zúčastnilo 27 zaměstnanců a  trval 8 hodin. Lektory kurzu 
byli Mgr. Ing. Michal Svoboda a Mgr. Marek Sklenář. 

Metodika tvorby itinerářů výchovy

Seminář  se konal od 20. do 22. října 2010 a byl určený pro zástupce salesián-
ských středisek mládeže a salesiánských klubů mládeže. Cílem semináře bylo 
na základě programu Cesty zrenia osvojit si metodický postup pro vytváření 
výchovných itinerářů v jednotlivých střediscích a klubech. Celý kurz vedli lektoři 
ze Slovenska. Kurz se uskutečnil v rámci projektu ESF.

Ostatní
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Pořadatel Název semináře Termín Místo Účastník

Český tým pro 
pastoraci pro 
povolání

Pastorace po-
volání

26. - 29. ledna 
2010

Velehrad Jaroslav Vracovský

Salesiánská 
provincie 
Praha

Provinciální 
kapitula 2010

26. – 29. dubna 
2010

Fryšták Jaroslav Vracovský

ČNA Mládež 
v akci

Kulatý stůl pro 
VO a HO

28. – 29. dub-
na. 2010

Praha Jana Švecová

SADBA Studijní návště-
va

14. – 16. května 
2010

Košice, 
Poprad

Jaroslav Vracovský

Spektrum Konference o 
dobrovolnictví

24. – 25. května 
2010

Kroměříž Jana Švecová

FORS Valná hromada 26. května 2010 Praha Jana Švecová

MV ČR O dobrovolnictví 21. červen 2010 Praha Tomáš Nýdrle

Neziskovky.cz Účetnictví v 
praxi

5. - 6. srpna 
2010 

Praha Veronika Mokrej-
šová

Limerick lan-
guage school

Kurz angličtiny 2. června – 20. 
srpna 2010

Irsko, 
Limerick

Jaroslav Vracovský

ČRA, FORS O dotacích 13. září 2010 Praha Marie Šafaříková

FORS, ČRA Logframe 13. října 2010 Praha Veronika Raková
Tomáš Nýdrle
Marie Šafaříková

SADBA Studijní návště-
va

27. října 2010 Teplice Jaroslav Vracovský 
Tomáš Nýdrle

Slovenská 
biskupská 
konference

Kontemplativní 
naslouchání 

13. - 16. října 
2010 

Donovaly Jaroslav Vracovský

Councilor for 
the Missions

Konference o 
misiích

15. – 17. října 
2010

Řím Josef Kopecký

Salesiánská 
provincie 
Praha

Setkání s regio-
nálním rádcem 
M. Chrzanem

11. listopadu 
2010

Praha Jaroslav Vracovský

Účast na školeních a konferencích



28

   Dobrovolnický program „Cagliero – salesiánský volontariát“

 Pokračování v přípravě dobrovolníků, doprovázení stávajících dobrovolní-•	
ků a příprava nových dobrovolníků,
 snaha o využití zkušenosti bývalých dobrovolníků,•	
 stabilizace a prohloubení kontaktů se stávajícími přijímajícími organizace-•	
mi a navázání nových partnerství,
 rozšíření spolupráce s přijímajícími organizacemi pro Evropskou dobrovol-•	
nou službu,
 prohlubování možnosti zapojení zahraničních dobrovolníků do činnosti •	
členů SADBY – salesiánských středisek v ČR,
 stabilizace pravidelného setkávání bývalých dobrovolníků,•	
 vytvoření stabilního okruhu podporovatelů dobrovolníků skrze projekt •	
Adopce nablízko,
 vytváření metodik.•	

Dobrovolnický program „Salesiánští animátoři“

 Pokračování v přípravě dobrovolníků (běh D+E+F) a zahájení jejich dobro-•	
volné činnosti,
 zahájení sedmého ročníku přípravy (běh G),•	
 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 škole-•	
ní,
 prohloubení spolupráce s MŠMT v rámci přípravy akreditace kursu Peda-•	
gog volného času,
 vytváření metodik.•	

Dobrovolnický program „Margherita“

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

Výhledy a plány
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Program „Rinaldi“

Prohlubování spolupráce s Don Bosco Youth Net a jeho členskými organi-•	
zacemi,
 příprava krátkodobých dobrovolníků a účastníků salesiánských meziná-•	
rodních aktivit,
 příprava mezinárodních akcí.•	

Ostatní

 Pokračování v pravidelných Setkáních se salesiány a cyklu Come In,•	
 setkávání PR-týmu, RM-týmu a EUROtýmu,•	
 rozvíjení fundraisingu v rámci Adopce nablízko,•	
 realizace akce Dnes jím jako Afričan během měsíce března,•	
 příprava Inline tábora,•	
 v rámci projektu ESF podpořit mezinárodní spolupráci ve vzdělávání dob-•	
rovolníků a možnost advokacie ve prospěch dobrovolníků na místní, ná-
rodní a mezinárodní úrovni, realizace mezinárodní konference „O dobro-
volnictví v salesiánských neziskových organizacích EU“,
 výroba filmu pro ČT o dobrovolnictví,•	
 distribuce DVD DOMISAL,•	
 pouť na Mezinárodní setkání mládeže do Madridu, •	
 zapracování nových instruktorů dobrovolnických i jiných programů,•	
 prohlubování kvalifikace zaměstnanců a dobrovolníků SADBY,•	
 další přijetí zahraničních dobrovolníků, •	
 ukončení projektu Šampioni pro Afriku a projektu Vzdělávání dobrovolní-•	
ků ke kvalitnější sociální službě.

 

Výhledy a plány
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Hospodaření v roce 2010

PŘÍJMY V ROCE 2010
Evropský sociální fond - MPSV 1 745 793,87 Kč

Evropská komise 427 384,19 Kč

Česká národní agentura Mládež – EVS a iniciativa mládeže 569 369,65 Kč

Příspěvek MV ČR 480 000,00 Kč

Příspěvek MZV ČR 413 844,00 Kč

Příspěvek MŠMT ČR 184 809,00 Kč

Příjmy z členských příspěvků 7 300,00 Kč

Nadace pro radost 15 000,00 Kč

Salesiánská provincie Praha 255 000,00 Kč 

Dary a příspěvky od fyz. a práv. osob 1 511 293,00 Kč

Bankovní úroky 58 760,75 Kč

Kurzové zisky 569,57 Kč

Příspěvky účastníků 309 695,30 Kč

Vedlejší hospodářská činnost 66 695,00 Kč

Ostatní 3,67 Kč

Příjmy celkem 6 045 518,00 Kč

VÝDAJE V ROCE 2010
Spotřebované nákupy 774 183,00 Kč

Služby 1 850 159,00 Kč

Osobní náklady 1 818 911,00 Kč

Poplatky 1000,00 Kč

Ostatní náklady 11 080,00 Kč

Poskytované příspěvky 473 615,00 Kč

Vedlejší hospodářská činnost 18 916,00 Kč

Výdaje celkem 4 947 864,00 Kč

V roce 2010 jsme obdrželi mnoho darů vázaných na konkrétní účel, které se však využijí 
až v  roce 2011.
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Personální zajištění programů

Ing. Mgr. 
Jaroslav Vracovský
předseda SADBY

Ing. Veronika 
Mokrejšová
ekonomika

Ing. Tomáš Nýdrle 
projekt ESF

Mgr. Marie 
Šafaříková 
projekt ESF

Bc. Veronika Raková
projekt ESF

Josef Kopecký Jan Musil Zdislava Háchova Jakub Řeháček Pavel Osoha Tereza Dobiášová

V roce 2010 pracovalo v SADBĚ 9 zaměstnanců (na plný či zkrácený úvazek):

Mgr. Jana Švecová
Cagliero - salesiánský 

volontariát

Bc. Veronika 
Polívková

Šampioni pro Afriku

Mgr. Marek Sklenář 
Salesiánští animátoři

Ing. Hynek Černoch  
technické zázemí 

SADBY

Na aktivitách SADBY se dále podílí mnoho dalších spolupracovníků. Někteří 
z  nich pomáhají dobrovolnicky.
Tým Cagliero:

Zahraniční dobrovolníci v SADBĚ: 

Bernhard Kilgus
Německo

Christoph Mauerer 
Německo

Aleksejus Sekerinas
Litva

Mindaugas Maceikonis
Litva

Sanoj Thomas
Indie
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Personální zajištění programů

Tým Salesiánští animátoři běh F:

Rozvojově-misijní tým: 

Tým Salesiánští animátoři běh E:

Tým Salesiánští animátoři běh D:

EURO tým:

Jaroslav Vracovský

Marek Sklenář

Pavel Andrle

Jiří Machálek

Klára Ratajová

Petr Zelinka

Jaroslav Trávníček

Markéta Hanáková

Jana Neusserová

Šárka Hintenausová

Diana Veselovská

Markéta Hanáková

Jaroslav Vracovský

Marie Jakubcová

Pavel Háček

Blažena Heřmánková

Marie Jakubcová

Jaroslav Trávníček

Hana Jelínková

Anežka Zasadilová

František Jakubec

Petra Janečková

Vlaďka Jelínková

Jan Drahota

Marie Linková

+ Ondřej Bakos
+ Josef Kolba
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Personální zajištění programů

PR tým: 

Lektoři:

Ostatní:

Tadeáš Novák

Eva Blahová

Jaroslav Mikeš

Vladimír Šmilauer

Roman Martínek
účetní

Ondřej Žák

Marie Kolmačková

Pavel Nováček

Radek Gottwald

Jaroslav Mikeš
supervizor

Iveta Pešatová

Ladislav Nádvorník

Petr Mokrejš

Michael Chytrý
supervizor

Dominika Žáková

Petr Vaculík

Tomáš Och

Martina Mončeková
grafička

Markéta Matyášková

Pavel Kuchař

Karla Fejfarová

Hana Hudečková
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Partneři a dárci

Bez pomoci dalších bychom zvládli jen velice málo. Děkujeme všem, kteří 
s námi v roce 2010 spolupracovali: 

Národní partneři
Evropský sociální fond – MPSV ČR,•	
 Ministerstvo vnitra ČR,•	
 Ministerstvo zahraničních věcí ČR,•	
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,•	
 Národní institut dětí a mládeže,•	
 Česká národní agentura Mládež, •	
 Salesiánská provincie Praha,•	
 Sdružení salesiánů spolupracovníků (ASC),•	
 Salesiánské hnutí mládeže (SHM) •	
 Dcery Panny Marie Pomocnice (FMA),•	
 Hestia – národní dobrovolnické centrum,•	
 Fórum rozvojové spolupráce FoRS,•	
 Papežské misijní dílo,•	
 Nadace pro radost,•	
 a další... •	

Zahraniční partneři
 Nadace Don Bosco, Bulharsko,•	
 Národní katolická federace Charita, Bulharsko,•	
 Oeuvres Don Bosco, Demokratická republika Kongo,•	
 BREADS, Indie,•	
 Inspectoría de Guadalajara, Mexiko, •	
 Don Bosco Provincial House Dimapur, Indie, •	
 Benediktbeuern, Německo,•	
 Berufsbildungswerk Aschau am Inn, Německo, •	
 Europos savanorių tarnybos asociacija (furher ESTA) „Saltes“, Litva, •	
 Marijampole youth club “Dimera”, Litva,•	
 Initiative Christen für Europa e.V. (ICE) , Německo,•	
 Don Bosco, St. Joseph Vocational Training Centre, Súdán,•	
 Salesian sisters Malamulele , Jihoafrická republika,•	
 Don Bosco International,•	
 Don Bosco Youth Net. •	
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Významní dárci 
Value Added, a. s., Stanislav Prais, Kateřina Brichcínová, Michal Syrový, Sdruže-
ní salesiánů spolupracovníků a mnoho dalších… 

Vaše pomoc 
KDU-ČSL se v čele se svým volebním lídrem v Královéhradeckém kraji Cyrilem 
Svobodou v rámci volební kampaně rozhodla věnovat 350 000 korun místo na 
propagační materiály na projekt Vaše pomoc a rozdělit je neziskovým organi-
zacím a rodinám. Díky 1561 hlasům se SADBA s projektem Adopce nablízko 
umístila na druhém místě a získala tak podporu 100 000 Kč. 

Adopce nablízko® 
Fundraisingový a osvětový program Adopce nablízko® pokračoval i v roce 2010. 
Jeho hlavní motto „Pomocí blízkých pomáhejme daleko“ vychází z myšlenky, že 
ne každý má možnost věnovat intenzivně rok svého života potřebným dětem. 
I takový člověk však může pomoci. Stačí podpořit („adoptovat“) konkrétního 
dobrovolníka, který se tak stane jeho prodlouženou rukou. Dobrovolník na 
oplátku pravidelně informuje dárce o své práci i situaci dětí, o které se stará. 
Více informací o projektu je na www.adopcenablizko.cz. 

K 31. 12. 2010 měl Klub přátel Adopce nablízko 178 členů. Někteří podporu-
jí dobrovolníky finančně, jiní propagací či modlitbou. Dobrovolníci získali 22 
adoptivních rodičů, kteří je dohromady podpořili částkou 101 503 Kč. Kromě 
dobrovolníků podpořili členové Klubu i další projekty: technické učiliště v Zim-
babwe, domov pro děti ulice v Kongu, obnovu Haiti po zemětřesení, cyklus 
Come-in a další. 

 

Partneři a dárci



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
Telefon: +420 283 029 229
E-mail: sadba@sadba.org

Skype: sadbacr

Bankovní spojení:
pro běžnou činnost: č.ú. 199028907/0300, Poštovní spořitelna

pro dary: č.ú. 2000044192/2010, Fio, družstevní záložna

www.sadba.org
www.adopcenablizko.cz


