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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
„jsem rád, že jste otevřeni do celého světa a staráte se nejenom o své, ale také o jiné děti ve světě“. Tato
slova nám poslal necelý rok po vzniku naší organizace v roce 2006 velký český misionář v Indii
P. John Med. Tehdy i ve svých 90 letech dokázal vidět dál, stejně jako celý svůj život. 75 let z něj prožil
v Indii ve službě těm nejchudším. Pouť na tomto světě ukončil 25. 1. 2011 v Imphalu v pověsti svatosti.
Vám všem, kteří spolupracujete a sympatizujete s naším dílem, přeji takový životní elán i misijní zápal,
jaký měl P. John Med.
Jaroslav Vracovský, SDB
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 province 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:
• 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 a orgány SADBY
K 31. 12. 2011 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
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1. Formace a vzdělávání dobrovolníků v ČR
Dobrovolnický program „Salesiánští animátoři“
V roce 2011 pokračovala příprava animátorů. Na jaře dokončila tříletou přípravu již 4. skupina (běh D), od
podzimu pak byla otevřena v pořadí již 7. skupina nazývaná G (33 účastníků). Součástí týmu, který
skupinu vede, se stali kromě lektorů a dlouhodobých pracovníků také 2 absolventi animátorské školy.
Během roku 2011 se podařilo dokončit manuály pro první dva moduly. Oba týmy tak již mohly
postupovat podle připraveného manuálu.
•

•

•

•

běh D (2008‐2011), který začal v roce 2008, ukončil své tříleté
školení. Program dokončilo celkem 15 animátorů (obdržením
certifikátu). Absolventi se zapojují do činnosti středisek, klubů
SHM a SKM.
běh E (2009‐2012) vstoupil ve školním roce 2010/11 do druhého
roku přípravy. Na jaře 2011 proběhly dva vzdělávací víkendy. Do
konce roku 2011 absolvovali účastníci ještě první víkendové
školení 3. roku. Celkem je v programu 26 mladých lidí. V roce
2011 se jich 21 stalo táborovými vedoucími.
běh F (2010‐2013) začal přípravu na dobrovolnou službu ve
školním roce 2010/11 v rámci prvního roku z 3letého cyklu.
V roce 2011 proběhla celkem tři víkendová školení dle tabulky
níže. Přípravy se účastní 32 mladých lidí.
běh G (2011‐2014) se začal připravovat na dobrovolnickou
službu ve školním roce 2011/12. Tento školní rok se začalo připravovat celkem 33 mladých lidí.
V roce 2010 proběhlo jedno víkendové školení.

„Za sebe bych jen dodala, že je to sotva pár dní, co jsem prvně jako špunt nastoupila do této školy a teď?
Vzrůstově nic moc, ale informačně a zážitkově jsem na úplně jiné úrovni. Poznala jsem skvělé lidi, úžasné
animátory a bombové přátele, vznikla spousta vtipných situací, skvělých hlášek a hlubokých přátelství.
Naučila se spoustu nového a zahrála si mnoho her.…“
Účastnice SaŠA, D
Termín
11.‐13.2.2011
8.‐10.4.2011
25.‐27.2.2011
1.‐3.4.2011
29.9‐2.10.2011
18.‐20.2.2011
1.‐3.4.2011
4.‐6.11.2011

Místo
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Cakov u Olomouce
Pardubice
Nymburk
Pardubice

Náplň víkendu
běh D – 8. víkend
běh D – 9. víkend
běh E – 5. víkend
běh E – 6. víkend
běh E – 7. víkend
běh F – 2. víkend
běh F – 3. víkend
běh F – 4. Víkend

11.‐13.11.2011

Pardubice

běh G – 1. víkend
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Program „Margherita“
Tento program nabízí školení zejména zralejším lidem (jak v pracovním poměru, tak maminkám
na mateřské dovolené, studentům i nezaměstnaným), aby se kvalifikovaně připravili na službu dětem
a mladým lidem v různých salesiánských projektech v ČR. Nabízíme jim dlouhodobé doprovázení,
supervizi, teoretickou reflexi a prohlubování získaných zkušeností. Program je svou charakteristikou
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 základní přípravu pro práci
s dětmi a mládeží v rámci platných zákonů a salesiánských kritérií. Dne 26. 11. 2011 se uskutečnilo jedno
školení v rozsahu deseti hodin. Přípravy se zúčastnilo 11 dobrovolníků, 9 z nich získalo certifikát o
úspěšném absolvování školení. Část absolventů využila možnost stát se akreditovanými dobrovolníky.
Ke dni 1. 12. 2011 jsme měli v tomto programu na základě uzavřené smlouvy celkem 59 dobrovolníků.
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2. Misie a rozvojová pomoc
Cagliero – salesiánský volontariát
Tento 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.
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 jejím průběhu,
• navazující aktivity k využití získané zkušenosti ve prospěch místní občanské komunity.
Přínos programu:
• pro dobrovolníka – skrze smysluplnou pomoc druhým více chápe své místo v životě a
společnosti,
• pro cílovou zemi – osobní pomoc dětem a mladým lidem, přínos nových podnětů,
• pro českou společnost – aktivní zapojení do společnosti, obohacení globálním pohledem na svět.
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1. Dobrovolníci pokračující ve službě i v roce 2011
V průběhu roku 2011 ukončilo svoji dobrovolnou službu 9 dobrovolníků, kteří byli vysláni na dobrovolnou
službu v roce 2010 (s výjimkou Markéty Krejčové, která začínala až od února 2011):

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jméno
Kristýna
Janka
Markéta
Markéta
Veronika
Tomáš
Marie
Alexandra
Sanoj

Příjmení
Čapková
Jurigová
Krejčová
Lengálová
Osohová
Pavliska
Polívková
Ševčíková
Thomas

Trvalé Bydliště
České Budějovice
Trenčín / České Budějovice
Nový Bydžov
Velké Hostěrádky
Fryšták
Tichá
Všestary
Praha
Aludukkom, Indie

od ‐ do
září 2010 ‐ květen 2011
září 2010 ‐ srpen 2011
únor 2011 ‐ září 2011
září 2010 ‐ červen 2011
září 2010 ‐ červenec 2011
prosinec 2010 ‐ srpen 2011
září 2010 ‐ srpen 2011
září 2010 ‐ květen 2011
Listopad 2010 – srpen 2011

Místo DS
JAR
Indie
Slovensko
D.R. Kongo
Německo
ČR ‐ Brno
Indie
JAR
ČR ‐ Praha

2. Dobrovolníci, kteří v roce 2011 dokončili přípravu a zahájili dobrovolnou službu
Příprava dobrovolníků započatá na konci roku 2010 pokračovala i během roku 2011. V průběhu roku
2011 se uskutečnilo dalších 5 přípravných víkendů:
Termín
21. ‐ 23. 01. 2011
4. ‐ 6. 03. 2011
8. ‐ 10. 04. 2011
13. – 15. 05. 2011
17. – 19. 06. 2011

Místo
Kaliště u Humpolce
Ostrava
České Budějovice
Zlín
Brno

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

Po úspěšném ukončení přípravy a po slavnostním vyslání v červnu 2011 se na dobrovolnickou službu
vydalo celkem 14 dobrovolníků:
Krátkodobí dobrovolníci CAGLIERO – salesiánský volontariát
1
2
3
4

Jméno
Vojtěch
Šárka
Jitka
Jaroslava

Příjmení
Červený
Hintenausová
Šebková
Vanišová

Trvalé bydliště
Jablunkov
Polná
Brno
Praha

od – do
červenec 2011
červenec 2011
červenec 2011
červenec 2011 – srpen 2011

Jaroslava Vanišová již v Mexiku působila jako dobrovolník od září 2006 do srpna 2007.
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Místo DS
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Mexiko

Dlouhodobí dobrovolníci CAGLIERO – salesiánský volontariát

1
2

Jméno
Kristýna
Jindřich

Příjmení
Botková
Kačer

Trvalé bydliště

3

Zuzana

4

Iveta

Pešatová

Kamenice‐Olešovice

říjen 2011 ‐ červen 2012

5

Olga

Švecová

Mladá Vožice

6

Cyril

Vojtěšek

Praha

7
8
9
10

Jan
Žák
Pavel
Háček
Veronika Jasenská
Hana
Krusberská

říjen 2011 ‐ srpen 2012
červenec 2011 ‐ červenec
2012
listopad 2011 ‐ červen 2012
leden 2012 – květen 2012
říjen 2011 – srpen 2012
říjen 2011 – srpen 2012

Přerov
Brno
Kamenica nad
Onderišinová
Cirochou/Praha

Chomutov
Praha
Brno
Havířov

od – do
září 2011 ‐
červenec 2012
září 2011 ‐ červenec 2012

místo DS
Zambie
Svazijsko

říjen 2011 ‐ srpen 2012

JAR
D. R.
Kongo
JAR
Indie
ČR ‐ Plzeň
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko

3. Noví dobrovolníci v přípravě
V říjnu 2011 začal další ročník přípravy nových dobrovolníků. Celkem nás kontaktovalo přes 70 zájemců,
z nichž 50 vyplnilo úvodní dotazník pro zájemce. Prvního víkendu se zúčastnilo 35 nových zájemců. Do
konce roku 2011 proběhla tato setkání:
Termín
21. – 23. 10. 2011
18. – 20. 11. 2011
16. – 18. 12. 2011

Místo
Hradec Králové
Praha
Pardubice

Náplň víkendu
1. přípravný víkend
2. přípravný víkend
3. přípravný víkend

Na tato setkání bude navazovat dalších 5 víkendových setkání v průběhu první poloviny roku 2012.
Navazující aktivity
Vracející se dobrovolníci se aktivně zapojili i po svém návratu do České republiky a svoji zkušenost
předávali dalším lidem. Přednášky či rozhovory s nimi proběhly např. na těchto místech:
•
•
•
•
•
•
•
•

Časopis Děti a My (ročník 42, č. 1/12) – Karel a Marie Dvořákovi ‐ článek o dobrovolnictví v Indii,
Salesiánský magazín č. 6/2011 – Markéta Lengálová – článek o dobrovolnictví v Kongu,
29. 12. 2011 – Markéta Krejčová ‐ na DCŽM Vesmír v Deštném v Orl. horách ‐ rozhovor o
dobrovolnictví u romských dětí na Slovensku,
12. 11. 2011 ‐ Markéta Krejčová ‐ v Nových Hradech u Skutče ‐ rozhovor o dobrovolnictví u
romských dětí na Slovensku,
7. 10. 2011 ‐ Kateřina Gutwirtová ‐ v Tuchoměřicích ‐ rozhovor o dobrovolnictví v JAR,
20. 9. 2011 ‐ Markéta Lengalová, Veronika Polívková ‐ pro Izidor v Brně rozhovor o dobrovolnictví
v Kongu a Mexiku,
Září 2011 – Kristýna Čapková – Soběslav – rozhovor o dobrovolnictví v JAR,
a řada dalších…
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Dobrovolníci se též podílejí na přípravě nového ročníku dobrovolníků.
Dobrovolníci, kteří se v roce 2011 vrátili z dobrovolné služby, měli povinnost zúčastnit se víkendového
hodnotící setkání, kde si mohli navzájem předat zkušenosti a zhodnotit prožitou dobrovolnou službu.
Toto setkání vedla Mgr. Magdalena Ehrlichová (vedoucí Oddělení praxe na Teologické fakultě Jihočeské
univerzity).
Termín
30. 9. ‐ 2. 10. 2011

Místo
Praha‐Kobylisy

Náplň víkendu
Hodnotící víkend po návratu

4. ‐ 6. 11. 2011 proběhlo nepovinné každoroční setkání všech ex‐dobrovolníků programu Cagliero.
Uskutečnilo se v Nížkovicích u Slavkova u Brna. Zúčastnilo se ho kolem 15 bývalých dobrovolníků.
V roce 2011 jsme také nabídli možnost pravidelnějšího setkání ex‐dobrovolníků i během roku. Toto
setkání jsme nazvali jako „Karibu“ (svazijsky vítejte). V roce 2011 proběhlo jedno v Praze (15. 1. 2011) a
dvě Brně (20. 2. 2011, 8. 5. 2011). Každého setkání se zúčastnilo přibližně 6 ex‐dobrovolníků.

12

Rozvojově vzdělávací projekt „Šampióni pro Afriku“
V roce 2011 byl úspěšně ukončen projekt „Šampióni pro Afriku“.
Projekt Šampióni pro Afriku byl zahájen v roce 2009. Jednalo se
o mezinárodní vzdělávací projekt, který se snažil atraktivní
formou vzdělávat mladé lidi a šířit informace o možnostech rozvojové spolupráce. V této kampani jsme
využili mediálního ohlasu Mistrovství světa ve fotbale 2010. Skrze tuto událost jsme se snažili obrátit
pozornost dětí a mladých lidí v Evropě k životu jejich vrstevníků v Africe. Stejná kampaň probíhala
v dalších pěti zemích Evropy a byla finančně podporována Evropskou unií. Partnery projektu byly
salesiánské organizace v Německu, Rakousku, Polsku, Španělsku a Itálii. Dalším důležitým partnerem byli
salesiáni v Jihoafrické republice, se kterými jsme úzce spolupracovali.
Hlavní aktivitou celého projektu byla počítačová hra s doprovodným didaktickým materiálem určeným
pro školy. Pomocí hry se čeští žáci a studenti seznámili se životem svých vrstevníků v Africe. Poté, co si
žáci ve školách zahráli počítačovou hru, se mohli zapojit do dalších návazných aktivit, které probíhaly
převážně v roce 2010.

Dnes jím jako Afričan
První ročník této osvětové akce si kladl za cíl zvýšit citlivost lidí vůči situaci
chudých lidí v Africe i jinde. Motto „Chceš‐li pohnout světem, musíš nejdříve
pohnout sám sebou“ motivovalo k osobnímu zapojení. Kdokoli měl možnost si
vybrat 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 fotografie byly k nalezení na facebooku.
V rámci Dnes jím jako Afričan vařil 21. března 2011 Pedro Ngonga z Angoly
africká jídla v prostorách prostory Café NONA na Nové scéně Národního divadla.
Ochutnat jídlo a podpořit akci přišly také známé osobnosti – David Matásek,
kouzelník Pavel Kožíšek, moderátorka Tina Pletánková a moderátor Pavel Anděl.

„Není dobré donekonečna dávat chudým Afričanům jídlo nebo peníze. Jistě, je nutné zajistit životní
potřeby, ale tato pomoc by měla být doprovázena vzděláváním. Jen taková pomoc je opravdu potřebná.“
Vyjádřila svůj názor na pomoc Africe moderátorka Tina Pletánková.
RM (rozvojově‐misijní) tým
Na rozvojově‐osvětových aktivitách se podílel tým dobrovolníků. V roce 2011 se do něj aktivně zapojili
4 lidé.
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3. Evropské aktivity
Sadba v roce 2011 pokračovala v 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.
SADBA je členem Don Bosco Youth Net (DBYN), evropské sítě sdružující
mládežnické organizace z 13 evropských zemí (www.donboscoyouth.net). Zástupci SADBY se zúčastnili
dvou seminářů, které DBYN během roku pravidelně organizuje, a také valného shromáždění:

Název
My World – Your world
General Executive Body

Termín
18. – 23. 1. 2011
10. – 13. 3. 2011

Místo
Bonn, Německo
Krakov, Polsko

Key to the future

10. – 13. 3. 2011

Krakov, Polsko

STEP 2 training course

24. – 30. 4. 2011

La Coruna, Španělsko

General Executive Body

13. – 16. 10. 2011

10 years of DBYN

13. – 16. 10. 2011

International volunteers
meeting

17. – 20. 11. 2011
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Groot‐Bijgaarden,
Belgium
Groot‐Bijgaarden,
Belgium
Vídeň, Rakousko

Účastníci
Sanoj Thomas
Marie Šafaříková
Iveta Pešatová
Marie Jakubcová
Michal Kolomazník
Marie Jakubcová
Marie Šafaříková
Anna Dejmková
Tomáš Kabelka
Jan Drahota
Šárka Hintenausová

Rinaldi – Poznej Evropu jinak!
Na podzim roku 2010 vznikl nový program Rinaldi, který je určen pro dobrovolníky na
letních táborech v zahraničí a pro účastníky salesiánských mezinárodních táborů.
Součástí tohoto programu je přípravné a hodnotící školení. Cílem programu RINALDI je
umožnit mladým lidem prožít mezinárodní zkušenost prostřednictvím jejich zapojení do
mezinárodních táborů a kurzů. Různé mezinárodní aktivity jsou pořádány Salesiánskou
asociací 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 evropských projektů pro děti a mládež a STEP 3 – instruktorský
kurz. STEP 3 je jednou za dva roky.
Název

Termín

Místo

STEP 1 training course

24. – 31. 7. 2011

Maribor, Slovinsko

STEP 2 training course

24. ‐30. 4. 2011

La Coruna, Španělsko

Účastníci
Kateřina Nováková
Jana Martínková
Petra Svatoňová
Eva Němečková
Stanislava Matušinová
Michal Kolomazník
Marie Jakubcová

B) Mezinárodní setkání mládeže
EUReka! 6. – 13. 8. 2011, Benediktbeuern (Německo)
Tohoto týdenního programu pro mladé, který se každoročně koná v Aktionszentru v německém
Benediktbeuernu, se účastnili Italové, Belgičané, Slováci, Španělé, Němci, Rakušané, Britové a také
skupina Čechů. V Německu nás reprezentovaly Dominika Krieglerová, Marie Dvořáková, Gabriela
Horníčková, Klára Rozehnalová a Eva Menčlová.
Prázdninové tábory v zahraničí
Již pátým rokem pomáhali mladí lidé z České republiky jako animátoři na zahraničních táborech –
tzv. playgrounds:
• Belgie – Klára Saňková, Eva Trávníčková,
• Nizozemí – Anežka Ochová, Ludmila Bažantová,
• Slovensko – Jana Tomalová.
Salesian out serving (S.O.S.) se v roce 2011 zúčastnila Eva Menčlová. Při této akce se dobrovolnicky
manuálně pomáhá v salesiánských místech v Anglii.
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C) Zahraniční dobrovolníci v ČR
V srpnu 2011 dokončili svoji službu tři zahraniční dobrovolníci v SADBĚ,
• Mindaugas Maceikonis, Litva, říjen 2010 – srpen 2011
• Aleksejus Sekerinas, Litva, září 2010 – srpen 2011
• Sanoj Thomas, Indie, listopad 2010 – srpen 2011
Podíleli 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.

Česko‐anglický letní tábor INLINE
Již čtvrtý ročník proběhl od 29. 7. do 7. 8. 2011 ve Ktiši u Českých Budějovic. Setkání zaměřeného na
procvičení angličtiny metodou „learning by doing“ se zúčastnilo 30 mladých lidí mezi 15‐20 lety Program
připravoval mezinárodní tým animátorů z Německa, Belgie, Indie, Litvy a ČR.

"Tolik drobných věcí jsem zažila: odlišné jídlo, bláznivý český jazyk,
spolupráci s lidmi z celého světa, různé druhy her, úžasné účastníky!
Musím se při vzpomínce na ně opět jen usmívat. Ale stejně jsem byla
překvapena rozdíly mezi českým a belgickým táborem, někdy ještě
umocněné rozdílnými vizemi nebo nesrozumitelným českým
povídáním :) Ale to je přesně to, co mě obohacuje. Uvědomuji si díky
tomu, že musím někdy opustit své vlastní názory. Nemusí vždy být po
mém. Tato mezinárodní zkušenost mě opět trošku otevřela pro jiné
názory, pro jiné kultury. Při spolupráci v mezinárodním týmu budou vždy nastávat těžší momenty, ale
přesně tyhle momenty mě obohacují. Díky za všechny nové věci, které jsem se naučila. Byla to skvělá
zkušenost a budu na ni moc vzpomínat!"
Pocity jedné z belgických animátorek.
EUROtým
Eurotým je skupina dobrovolníků, která propaguje a organizuje mezinárodní akce v rámci SADBY. V roce
2011 tvořili tým Jiří a Jana Machálkovi, Marie Jakubcová, Štěpánka Petrová, Elizabeth Krejčová, Jan
Zdráhal, Petra Svatoňová, Lenka Šlampová a Marie Šafaříková.
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4. Pomoc při hledání povolání
Come in
V roce 2011 pokračoval cyklus setkání „Come In“ zahájený v roce 2008. Smyslem 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
Come in – 3. víkend cyklu C
Come in – 4. víkend cyklu C
Come in – 1. víkend cyklu D
Come in – 2. víkend cyklu D
Come in back – víkend pro
účastníky všech běhů

Termín
4. – 6. 3. 2011
13. – 15. 5. 2011
14. – 16. 10. 2011
9. – 11. 12. 2011

Místo
Sebranice
Sebranice
Sebranice
Sebranice

27. – 29. 5. 2011

Praha – Dolní Počernice

Setkání se salesiány
Smyslem těchto každoročních setkání je poznat lépe práci Salesiánů Dona Boska i je samotné. Od 6. do
8. – 5. 2011 se uskutečnilo setkání v Praze‐Kobylisích za účasti 50 mladých lidí.

„Nikdy jsem nehrál fotbal na umělé trávě třetí generace, kde kráčíte jako po mechu. Takové vymoženosti
jistě oceníte vždy, když spadnete. Slavný zdejší Eden je jen slabá náhražka. Nikdy jsem se nesetkal s lidmi,
kteří tu pobývali, a přece jsem s nimi našel společnou řeč, mohl se pomodlit, zasmát i rozchechtat a prožít
tři dny naplněné vším tím odlišným od koloběhu všedního dne.“
Účastník setkání se salesiány
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Projekty Evropského sociálního fondu
Vzdělávání dobrovolníků ke kvalitnější sociální službě
Projekt probíhal od července 2009 do června 2011. Cílem projektu bylo vzdělávání dobrovolníků, kteří se
věnují práci s dětmi a mládeží především v salesiánských střediscích. Smyslem projektu bylo dobrovolníky
vzdělat a přispět ke zkvalitnění jejich služby druhým lidem. Zároveň jsme vzděláním dobrovolníků
(nejčastěji studentů) přispěli k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce, a tím dopomohli k jejich lepší
zaměstnatelnosti. Celý systém vzdělávání navazoval na vzdělávání dobrovolníků vytvořené díky pilotnímu
projektu ESF. Projekt obsahoval inovativní prvky, jako bylo zavedení e‐learningu a zapojení bývalých
dobrovolníků do procesu vzdělávání jejich následovníků.

Partnerstvím salesiánských organizací k rozvoji zaměstnatelnosti
Od září 2010 probíhá další projekt ESF. Cílem projektu je rozvinout mezinárodní tematickou síť pro
dlouhodobou výměnu zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti neformálního vzdělávání dobrovolníků
pro jejich službu v sociální sféře (v salesiánských střediscích). Na základě získaných zkušeností chceme
zkvalitnit a inovovat systém vzdělávání – zařadit změny do programů vzdělávání, ověřit je v praxi a
případně poupravit. Prostřednictvím vzdělávání dobrovolníků chceme docílit následného snadnějšího
uplatnění proškolených mladých lidí na trhu práce.

18

Prohlubování partnerství
FoRS (Fórum rozvojové spolupráce) – SADBA je od roku 2009 členem této platformy
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.

DBYN (Don Bosco Youth Net) – SADBA je členem od roku 2008.
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Ostatní
PR tým
I letos zajišťoval zviditelnění aktivit SADBY tým dobrovolníků pod vedením profesionálního odborníka na
PR, Tadeáše Nováka. Členy týmu v roce 2011 byli: Dominika Žáková, Eva Blahová, Iveta Pešatová, Marie
Kolmačková, Markéta Matyášková, Ondřej Žák, Petra Polášková, Karla Fejfarová, Šárka Řechková, Nikola
Smidovčinová a Štěpánka Petrová.
Klíčení
Už třetím 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 20. května do 22. května
2011.
Evropský rok dobrovolnictví
Rok 2011 byl mimořádným způsobem věnován dobrovolnictví. V rámci Evropy byl prohlášen Evropským
rokem dobrovolnictví a téma Salesiánské misijní neděle (DOMISAL) bylo „Dobrovolníci přinášejí
radostnou zvěst“. Jako organizace pracující s dobrovolníky jsme se do tohoto dění aktivně zapojili. Zde
jsou některé významné události:
• březen 2011: pořad „Dobrovolnictví jako životní etapa“ věnovaný salesiánskému dobrovolnictví
na ČT v Cestách víry,
• příspěvek do celostátního sborníku příkladů dobré praxe „Dobrovolníci mění svět“ o salesiánské
škole animátorů pod název „Instruktorka“ – svědectví Marie Linkové ASC o její dobrovolnické
zkušenosti v salesiánském prostředí,
• září 2011: slavnostní vyslání místních dobrovolníků v jednotlivých salesiánských centrech ČR,
• říjen – listopad 2011: udělení čestného titulu „dobrovolnice roku 2011“ salesiánským
dobrovolnicím Markétě Lengálové a Marii Linkové v rámci týdne dobrovolnictví na celostátní
úrovni.
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Účast na školeních a konferencích
Pořadatel
Český tým pro
pastoraci povolání
SADBA

Místo
Velehrad,
ČR
Barcelona,
Španělsko

Účastník
Jaroslav Vracovský

25. – 27. 3. 2011

Praha, ČR

Studijní cesta
Federazione
Dobrovolnická
služba
Studijní cesta
Salezjanskie
centrum
Studijní cesta
Domka
Studijní cesta
Confed
Studijní cesta
Confed

29. 3. – 5. 4. 2011

Řím, Itálie

Jana a Jiří Machálkovi,
Elizabeth Krejčová,
Štěpánka Petrová, Michal
Kolomazník, Jaroslav
Vracovský, Markéta
Hanáková, Jaroslav
Trávníček
Jan Ihnát

10. – 14. 4. 2011

Řím, Itálie

Jana Švecová

16. – 18. 5. 2011

Krakov,
Polsko

29. 7. – 6. 8. 2011

Poprad,
Slovensko
Barcelona,
Španělsko
Madrid,
Španělsko

Jaroslav Vracovský, Eva
Menčlová, Jan Ovečka,
Tadeáš Novák
Jaroslav Vracovský

26. – 30. 9. 2011

Velehrad

30. 10. – 3. 11.
2011

Bulharsko

SADBA

Kurz rozlišování
s M. I. Rupnikem
Studijní cesta Don
Bosco Bulgaria
Foundation
Studijní cesta SYM

25. – 27. 11. 2011

SADBA

Studijní cesta

Fatima,
Jaroslav Vracovský, Tomáš
Portugalsko Kabelka
Turín, Itálie Jaroslav Vracovský

AGNES

Kurz řízení
neziskové
organizace
Mzdové účetnictví

SADBA

SADBA
Mission
Department Staff
SADBA

SADBA
SADBA
SADBA

Salesiánská
provincie Praha
SADBA

Agentura Prekos

Název semináře
Doprovázení

Termín
25. – 28. 1. 2011

Studijní cesta
Confederation
Don Bosco
Mezinárodní
konference o
dobrovolnictví

2. – 6. 2. 2011

11. – 13. 8. 2011
17. 8. 2011

27. 11. – 4. 12.
2011
Roční kurz

Roční kurz

Marek Sklenář, Markéta
Hanáková, Iveta Pešatová

Jaroslav Vracovský
Jaroslav Vracovský,
Markéta Hanáková, Iveta
Pešatová, Dominika
Žáková
Jaroslav Vracovský
Jaroslav Vracovský, Tomáš
Nýdrle, Petr Vaculík

ČR

Jaroslav Vracovský

Praha, ČR

Jan Ovečka

21

Výhledy a plány
Dobrovolnický program „Cagliero – salesiánský volontariát“
• Pokračování v přípravě dobrovolníků, doprovázení stávajících dobrovolníků a příprava nových
dobrovolníků,
• snaha o využití zkušenosti bývalých dobrovolníků,
• stabilizace a prohloubení kontaktů se stávajícími přijímajícími organizacemi a navázání nových
partnerství,
• cesta do Indie a Bangladéše za našimi partnery (Breads, SV Indie, nová misie v Utrailu),
• rozšíření spolupráce s přijímajícími organizacemi pro Evropskou dobrovolnou 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 E+F+G) a zahájení jejich dobrovolné činnosti,
• zahájení sedmého ročníku přípravy (běh H),
• 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 akreditace kursu Pedagog volného času,
• vytváření metodik.
Dobrovolnický program „Margherita“
• Pokračování v získávání nových dobrovolníků a jejich příprava,
• prohloubení spolupráce při školení nezaměstnaných lidí.
Program „Rinaldi“
• Prohlubování spolupráce s Don Bosco Youth Net a jeho členskými organizacemi,
• příprava krátkodobých dobrovolníků a účastníků salesiánských mezinárodních aktivit,
• příprava mezinárodních akcí.
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Ostatní
• Pokračování v pravidelných Setkáních se salesiány a cyklu Come In,
• setkávání PR‐týmu, RM‐týmu a EUROtýmu,
• rozvíjení fundraisingu v rámci Adopce nablízko,
• úpravy na webu www.sadba.org,
• realizace akce Dnes jím jako Bangladéšan během měsíce března,
• příprava Inline tábora,
• v rámci projektu ESF podpořit mezinárodní spolupráci ve vzdělávání dobrovolníků a možnost
advokacie ve prospěch dobrovolníků na místní, národní a mezinárodní úrovni, realizace
mezinárodní konference „O dobrovolnictví v salesiánských neziskových organizacích EU“,
• distribuce DVD DOMISAL,
• zapracování nových instruktorů dobrovolnických i jiných programů,
• prohlubování kvalifikace zaměstnanců a dobrovolníků SADBY,
• další přijetí zahraničních dobrovolníků.
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Hospodaření v roce 2011
PŘÍJMY V ROCE 2011:
Tržby z prodeje služeb

339 000 Kč

Tržby z hospodářské činnosti

223 000 Kč

Úroky

62 000 Kč

Kursové zisky

12 000 Kč

Jiné ostatní výnosy

7 000 Kč

Přijaté příspěvky a dary celkem

1 484 000 Kč

‐

z toho Salesiánská provincie Praha

‐

z toho příspěvky EVS

175 595 Kč
77 669 Kč

Provozní dotace celkem

3 910 000 Kč

‐

z toho Evropský sociální fond ‐ MPSV

2 818 197 Kč

‐

z toho Evropská komise

‐

z toho MV ČR

321 000 Kč

‐

z toho MZV ČR

168 080 Kč

‐

z toho Iniciativa mládeže

317 450 Kč

89 151 Kč

Příjmy celkem

6 037 000 Kč

VÝDAJE V ROCE 2011:
Spotřebované nákupy

669 000 Kč

Služby

1 823 000 Kč

Osobní náklady

1 859 000 Kč

Ostatní náklady

41 000 Kč

Poskytované příspěvky

328 000 Kč

Vedlejší hospodářská činnost

194 000 Kč

Výdaje celkem

4 914 000 Kč

V roce 2011 jsme obdrželi řadu darů, vázaných na konkrétní účel, které budou využity až v následujícím
roce. Podobně i některé dotace, např. dotace na EVS pro rok 2011/12, bude čerpána až v roce 2012.
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Personální zajištění programů
V roce 2011 pracovalo v SADBĚ 8 zaměstnanců (na plný či zkrácený úvazek):

Ing. Mgr. Jaroslav
Vracovský
předseda SADBY

Mgr. Jana Švecová
Cagliero – salesiánský
volontariát

Ing. Eva Menčlová
Cagliero – salesiánský
volontariát

Ing. Jan Ovečka
Ekonomika,
projekt ESF

Ing. Tomáš Nýdrle
Projekt ESF

Mgr. Veronika
Polívková
Šampioni pro Afriku

Ing. Hynek Černoch
technické zázemí
SADBY

Mgr. Marie Šafaříková
Projekt ESF

Na aktivitách SADBY se dále podílí mnoho dalších spolupracovníků. Někteří z nich pomáhají
dobrovolnicky.
Tým Cagliero 2010/2011:

Josef Kopecký

Jakub Řeháček

Tereza Dobiášová
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Tým Cagliero 2011/2012:

Markéta
Obručová

Ondra Bílý

Michaela Bílá

Jaroslava
Vanišová

Zahraniční dobrovolníci v SADBĚ:

Aleksejus
Sekerinas, Litva

Mindaugas
Maceikonis,
Litva

Sanoj Thomas,
Indie

Tým Salesiánští animátoři běh D:

Pavel Andrle

Markéta
Hanáková

Jaroslav
Vracovský

Jaroslav
Trávníček

Jaroslav
Trávníček

Marie
Jakubcová

Tým Salesiánští animátoři běh E:

Jana Plevová
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Marek Sklenář

Petra Janečková

Tým Salesiánští animátoři běh E:

Jaroslav
Vracovský

Petr Zelinka

František
Jakubec

Marie Linková

Diana
Veselovská

Blažena
Heřmánková

Tým Salesiánští animátoři běh G:

Markéta
Hanáková

Jaroslav
Trávníček

Tomáš Tököly

Petra Janečková

Šárka
Hintenausová

Pavel Háček

Jan Drahota

Rozvojově‐misijní tým:

Klára Ratajová
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EURO tým:

Jiří Machálek

Marie
Jakubcová

Elizabeth
Krejčová

Petra
Svatoňová

Jana
Machálková

Štěpánka
Petrová

Jan Zdráhal

Lenka Šlampová

PR tým:

Tadeáš
Novák

Ondřej Žák

Iveta
Pešatová

Dominika
Žáková

Markéta
Matyášková

Karla
Fejfarová

Marie
Kolmačková

Štěpánka
Petrová

Petra
Svatoňová

Šárka
Řechková

Nikola
Smidovčinová

Eva Blahová
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Lektoři:

Jaroslav Mikeš

Pavel Nováček

Radek Gottwald

Petr Mokrejš

Petr Vaculík

Pavel Kuchař

Jaroslav Mikeš
Supervizor

Michael Chytrý
Supervizor

Ladislav
Nádvorník

Ostatní:

Roman
Martínek
Účetní

Martina
Mončeková
Grafička
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Partneři a dárci
Bez pomoci dalších bychom zvládli jen velice málo. Děkujeme všem, kteří s námi v roce 2011
spolupracovali:
Národní partneři
• Evropský sociální fond – MPSV ČR,
• Ministerstvo vnitra ČR,
• Ministerstvo zahraničních věcí 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,
• 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,
• Salesian sisters Malamulele , Jihoafrická republika,
• Don Bosco International,
• Don Bosco Youth Net.
Významní dárci
Value Added, a. s., Verifikace CZ s.r.o. a mnoho dalších…
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Adopce nablízko®
Fundraisingový a osvětový program Adopce nablízko® pokračoval i v roce 2011. 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 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. 2011 měl Klub přátel Adopce nablízko 215 členů. Někteří podporují dobrovolníky finančně, jiní
propagací či modlitbou. Adoptivní rodiče podpořili dobrovolníky částkou 140 000 Kč. Kromě
dobrovolníků podpořili členové Klubu i další projekty: studium čínských bohoslovců, technické učiliště
v Hwange, cyklus Come‐in a další.
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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, banka Fio
www.sadba.org
www.adopcenablizko.cz

