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Úvodní slovo

Sávitrí¹
Hari už od dětství toužil po duchovní cestě, ale narodil se hrubým hloupým lidem a těm byla 

jeho touha lhostejná. Naléhavě prosil bohy: „Pošlete mi do cesty učitele, aby mě odvedl pryč 
z tohoto nepožehnaného domu!“ Jenže bohové ho nevyslyšeli. 

Otec mu předurčil finančně výhodný sňatek a Hari se tedy musel ženit. Nebylo mu ještě ani 
patnáct. Co se jeho ženy týče, snad ani nemohl dopadnout hůř.

Sávitrí byla rozmarná a pánovitá dívka. Byla z mnohem bohatšího rodu a dávala svou převa-
hu Harimu znát. Začala si s jedním hochem z města a on, aby se nedopustil vraždy, dnes a denně 
krotil hněv. Nebyla dobrou matkou dětem a on musel dávat lásky za dva. Posmívala se jeho 
zbožnosti a on, aby ji zbytečně nesváděl ke hříchu, se vzdal obřadních zpěvů, přestal se klanět 
sochám a skryl modlitby jenom do srdce. A pak ta rozmazlená žena ochrnula a on jí věrně sloužil 
a snášel její nářky řadu let. 

Tři dny po jejím pohřbu seděl v opuštěném domě a vtom vyšlehly ze zdi blesky pestrých světel. 
Před Harim zářil sám Bůh. 

„Žádal jsi o duchovního učitele. Chceš-li se ještě stále učit, tady jsem.“
„Ach, proč tak pozdě, Bože!“ povzdechl si Hari trpce. „Vždyť jsem stařec, už nic nedoženu.“
„Pozdě? Co to mluvíš?“ podivil se Bůh. „Učil jsem tě přece celý život. Jmenoval jsem se Sávitrí.“

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2012 ze salesiánského dění, ve kterém v rámci 

naší Salesiánské asociace Dona Boska můžeme být společně zapojeni. Je obdivuhodné do-
týkat se díla Dona Boska pro nejpotřebnější mladé lidi 
na  různých kontinentech a  zapojovat se do  něj skrze 
práci našich dobrovolníků. 

Jsme Vám vděční za pomoc a podporu a přejeme Vám 
nejen vše dobré, ale i to, abyste v tom těžkém, co k živo-
tu a růstu nutně patří, dokázali vidět víc. 

Za SADBU
Jaroslav Vracovský, SDB

předseda SADBY

1

1 Srov. Fischerová, Daniela. Jiskra ve sněhu. Praha : Vyšehrad, 2002, s. 76.
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Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. 
(dále jen SADBA), je občanské sdružení, re-
gistrované MV ČR pod. č. VS/1-1/61414/05-R 
dne 26. 7. 2005. Byla založena s cílem pod-
porovat výchovu dětí a mládeže k etickým 
hodnotám v  salesiánském stylu. Sdružuje 
převážně právnické osoby, jako jsou sale-
siánská střediska mládeže v celé České re-
publice. Salesiánská province Praha, která 
je také členem SADBY, je garantem její čin-
nosti.

Posláním SADBY je podporovat jednotli-
vá 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,
•	 misijní a rozvojová pomoc a osvěta,
•	 podpora činnosti svých členů.

Zdraví Vás tým SADBY!
Zleva: nahoře: dobrovolník Jacob Janek (Kanada), dobrovolník Patrick Kayser (Německo), upro-
střed: P. Jaroslav Vracovský (předseda SADBY), Iveta Pešatová (PR, fundraising), Ivana Hrubá (ESF 
projekt), Milan Mýto (účetní), dole: dobrovolník Constantin Franke (Německo)

Poslání a cíle SADBY
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Členové a orgány SADBY
K 31� 12� 2012 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 Tep-

lice,
•	 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 Destino-

vé 1, 370 05 České Budějovice,
•	 Salesiánský klub mládeže Rumburk – Jiříkov, Dobrovského nám. 379/11, 408 01 Rum-

burk,
•	 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. Evžen Rakovský
•	 Mgr. Petr Kopřiva

Členové představenstva
•	 Mgr. Antonín Nevola 
•	 Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský
•	 Mgr. Marek Sklenář
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Základní aktivity SADBY

ven z ČRv rámci ČR

PR - komunikace s médii

Adopce nablízko - ekonomická podpora

1. FORMACE A VZDĚLÁVÁNÍ  
    DOBROVOLNÍKŮ V ČR

•	 Salesiánští animátoři,
•	 Margherita,
•	 celostátní setkání  

salesiánských animátorů.

2. MISIE A ROZVOJOVÁ  
    SPOLUPRÁCE

•	 Cagliero - salesiánský  
volontariát,

•	 Misijní animace  
a rozvojové vzdělávání.

4. POMOC PŘI HLEDÁNÍ POVOLÁNÍ
•	 Cyklus Come in,
•	 Setkání se salesiány,
•	 doprovázení,dny ztišení,   

duchovní obnovy.

3. EVROPSKÉ AKTIVITY
•	 Program Rinaldi,
•	 krátkodobé dobrovolnictví  

v zahraničí,
•	 mezinárodní setkání,
•	 mezinárodní škole-

ní animátorů.
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1. Formace a vzdělávání dobrovolníků v ČR
Dobrovolnický program „Salesiánští animátoři“

Dobrovolnický program Salesiánští Animátoři si klade za  cíl kvalitně připravit mladé 
(od 15ti let) na dobrovolnou službu. Program zahrnuje 3 letý cyklus školení a v roce 2012 
dokončila tuto přípravu již 5. skupina (běh E), od  podzimu pak byla otevřena v  pořadí                   
již 8. skupina nazývaná H (28 účastníků). 

V rámci projektu Salesiánští animátoři v roce 2012 byly 4 skupiny dobrovolníků.

•	 běh E (2009-2012) vstoupil ve školním roce 2011/12 do třetího a posledního roku své-
ho běhu. Celkem 14 dobrovolníků a nových animátorů skončilo svojí přípravu a zdár-
ně zakončilo program. Tito animátoři jsou nyní plně kvalifikovaní k práci s mládeží 
ve všech salesiánských střediscích v ČR. 

•	 běh F (2010-2013) začal svůj druhý ročník přípravy. Během tří víkendů se účastníci 
kurzu stali osvědčenými táborovými vedoucími. 

•	 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 2012 
proběhly tři víkendová školení.

•	 Běh H (2012-2015) začal tento rok s účasti 28 mladých z různých míst v České repub-
lice. Mladé animátory čeká tříleté období školení, které je připraví na svou dobrovol-
nickou práci v různých salesiánských zařízeních po celé republice.
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Termíny a místa víkendů: 

Termín Místo Náplň víkendu

3.-5. 2. 2012 Pardubice běh E – 8. víkend

23.-25. 3. 2012 Pardubice běh E – 9. víkend

2.-4. 3. 2012 Pardubice běh F – 5. víkend

13.-15. 4. 2012 Pardubice běh F – 6. víkend

27.-30. 9. 2012 Obůrka běh F – 7. víkend

24.-26. 2. 2012 Pardubice běh G – 2. víkend

20.-22. 4. 2012 Pardubice běh G – 3. víkend

5.-7. 10. 2012 Pardubice běh G – 4. víkend

19.-21. 10. 2012 Pardubice běh H – 1. víkend

Celostátní setkání salesiánských animátorů

V roce 2012 se uskutečnilo celostátní setkání salesiánských animátorů, kteří se ve stře-
discích starají o děti a mládež. Celkem se této aktivity zúčastnilo 118 dobrovolníků z celé 
ČR. Mimo animátory byli přítomni i další účastníci z programu Margherita a mladí, kteří 
se salesiány pracují mimo akreditovaný režim. Setkání proběhlo v termínu  9.-11. listopadu 
2012 v Brně.
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Program „Margherita“

Tento program nabízí školení zejména zralejším lidem (jak v pracovním poměru, tak ma-
minkám na mateřské dovolené, studentům i nezaměstnaným), aby se kvalifikovaně připra-
vili na službu dětem a mladým lidem v různých salesiánských projektech v ČR. Nabízíme 
jim dlouhodobé doprovázení, supervizi, teoretickou reflexi a prohlubování získaných zkuše-
ností. 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.

Příprava dobrovolníků

V roce 2012 byla plánovaná centrálně organizovaná příprava, která nakonec neproběhla 
z důvodu obtížného sladění termínů (jedná se o časové možnosti jak lektorů, kteří se na pro-
jektu podílejí, tak dobrovolníků, kteří se chtějí programu účastnit.) V roce 2013 je plánová-
no školení Margherita na 22. června.

Průběh dobrovolné služby

Ke dni 1. 1. 2012 mělo smlouvu uzavřeno celkem 55 dobrovolníků. K 1. 2. 2012 se tento 
počet navýšil o další tři dobrovolníky. Celkem vykonávalo dobrovolnou službu na základě 
smlouvy v roce 2012 58 dobrovolníků (proškolených kurzem Margherita). Tito dobrovolníci 
pracují v jednotlivých salesiánských střediscích po celé ČR. 

Zhodnocení projektu a výhledu do budoucna

O  dobrovolnický program Margherita byl z  řad salesiánských středisek zájem i  v  roce 
2012. Plánované přípravné setkání na podzim 2012 se z důvodů obtížného hledání termínu 
neuskutečnilo centrální formou. Zájem byl o novou formu proškolení v místě bez nutnosti 
dlouhého cestování, jak jsme již předpokládali v akreditaci: „V případě rozšíření projektu 
počítáme s tím, že v jednotlivých místech budou k dispozici další lektoři podobné kvalifika-
ce, kteří budou schopni zastoupit lektory z minulých školení z důvodu snazší dostupnosti.  
V případě jednotlivých zájemců je bude možné proškolit individuálně tak, aby se jim nepro-
dlužoval nástup do dobrovolnické činnosti…“.

I v dalších letech také počítáme s postupnou decentralizaci uzavírání smluv a koordinace 
dobrovolníků. Model se budeme snažit přepracovat tak, abychom mohli postupně předá-
vat koordinaci a uzavírání smluv nižším článkům – jednotlivým salesiánským střediskům. 
Chceme je vést k tomu, aby si postupně své dobrovolnické programy akreditovaly samy, rádi 
jim poskytneme naše vlastní zkušenosti a případně další tutorskou formu podpory.
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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 men-

šin, 
•	 děti ulice. 

Náplň činnosti dobrovolníků:
•	 volnočasové aktivity,
•	 výuka,
•	 doučování,
•	 víkendové a prázdninové programy,                                  
•	 manuální práce,                                    
•	 sociální poradenství.                                  Kristýna Botková, česká dobrovolnice v Zambii

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 průbě-

hu,
•	 navazující aktivity k využití získané zkušenosti ve prospěch místní občanské komu-

nity.

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 po-

hledem na svět. 



Výroční zpráva 2012 11

1. Dobrovolníci pokračující ve službě i v roce 2012

V průběhu roku 2012 ukončilo svoji dobrovolnou službu 12 dobrovolníků, kteří byli vyslá-
ni na dobrovolnou službu v roce 2011:

Jméno Příjmení Trvalé 
bydliště od – do místo DS

1 Kristýna Botková Přerov září 2011 – 
červenec 2012 Zambie

2 Pavel Háček Praha leden 2012 – 
květen 2012 (EVS) Bulharsko

3 Veronika Jasenská Brno říjen 2011 – 
srpen 2012 (EVS) Bulharsko

4 Jindřich Kačer Brno září 2011 – 
červenec 2012 Svazijsko

5 Hana Krusberská Havířov říjen 2011 – 
srpen 2012 (EVS) Bulharsko

6 Zuzana Onderišinová Kamenica nad 
Cirochou/Praha

říjen 2011 
– srpen 2012 JAR

7 Iveta Pešatová Kamenice-
Olešovice

říjen 2011 
– červen 2012

D. R. 
Kongo

8 Tomáš Pavliska Tichá říjen 2011 – 
srpen 2012 (EVS) Bulharsko

9 Jaroslav Růžička Karviná říjen 2011 – 
srpen 2012 (EVS) Bulharsko

10 Olga Švecová Mladá Vožice říjen 2011 
– srpen 2012 JAR

11 Cyril Vojtěšek Praha červenec 2011 
– červenec 2012 Indie

12 Jan Žák Chomutov listopad 2011 
– červen 2012 ČR - Plzeň

2. Dobrovolníci, kteří v roce 2012 dokončili přípravu a zahájili dobrovolnou službu 

Příprava dobrovolníků započatá na  konci roku 2011 pokračovala i  během roku 2012. 
V průběhu roku 2012 se uskutečnilo dalších 5 přípravných víkendů:

Termín Místo Naplň víkendu

13. – 15. 1. 2012 Stařeč 4. přípravný víkend

24. – 26. 2. 2012 Ostrava 5. přípravný víkend

23. – 25. 3. 2012 Teplice 6. přípravný víkend

20. – 22. 4. 2012 Brno 7. přípravný víkend

8. – 10. 6. 2012 Brno 8. přípravný víkend

Po úspěšném ukončení přípravy a po slavnostním vyslání v červnu 2011 se na dobrovolnic-
kou službu vydalo celkem 21 dobrovolníků:
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Krátkodobí dobrovolníci CAGLIERO – salesiánský volontariát

Jméno Příjmení Trvalé bydliště od – do Místo DS

1 Ludmila Divišová Praha červenec 2012 Bulharsko

2 Anna Ivanová Vnorovy červenec 2012 Bulharsko

3 Dominik Matula Krucemburk červenec 2012 Bulharsko

4 Ladislav Radoň Vizovice červenec 2012 Bulharsko

5 Julie Tomanová Praha červenec 2012 Bulharsko

6 Markéta Lengálová Velké Hostěrádky července – září 2012 Kongo

Markéta Lengálová již v Kongu působila jako dobrovolník v roce 2010/11.

Dlouhodobí dobrovolníci CAGLIERO – salesiánský volontariát

Jméno Příjmení Trvalé 
bydliště od do místo DS

1 Naďa Bartůňková Třebíč prosinec 
2012

listopad 
2013 Zimbabwe

2 David Krkoška Znojmo prosinec 
2012

listopad 
2013 Zimbabwe     

3 Thomas Strohbach Zlín září 2012 srpen 2013 Německo 
(EVS)

4 Pavlína Jasenská Fryšták říjen 
2012

červenec 
2013 Mexiko

5 Alžběta Žáková Soběslav září 2012 červenec 
2013 Kongo

6 Anežka Brtníková Babice n. 
Svitavou 

červenec 
2012

červen 
2013 JAR

7 Magdalena Švábová Mezilesí červenec 
2012

červen 
2013 JAR

8 Jiří Záleský Dobrá Voda 
u Č. B.

červenec 
2012

červenec 
2013 Indie SV

9 Eva Těthalová Praha 8 - 
Libeň

červenec 
2012

červen 
2013 Indie jih

10 Vlastimil Vajďák Zlín září 2012 srpen 2013 ČR-Zlín

11 Kamil Břinek Domamil září 2012 srpen 2013 ČR-Brno

12 Filip Hanzelka okr. Frýdek-
Místek

říjen 
2012 září 2013 Bulharsko

13 Jana Švejdová Sedlčany říjen 
2012

červenec 
2013

Bulharsko 
(EVS)

14 Dominika Žáková Kamenný 
přívoz 213 září 2012 srpen 2013 Bulharsko 

(EVS)

15 Marie Dvořáková Kroměříž září 2012 červenec 
2013 Anglie
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Dlouhodobí i krátkodobí dobrovolníci, kteří byli vysláni 10. 6. 2012 v Brně

3. Noví dobrovolníci v přípravě

V říjnu 2012 začal další ročník přípravy nových dobrovolníků. Celkem nás kontaktovalo 
kolem 50 zájemců, z nichž 40 vyplnilo úvodní dotazník pro zájemce. Do konce roku 2012 
proběhla tato setkání:

Termín Místo Náplň víkendu

26. – 28. 10. 2012 Hradec Králové 1. přípravný víkend

7. – 9. 12. 2012 Praha 2. přípravný víkend

Na tato setkání bude navazovat dalších 6 víkendových setkání v průběhu první poloviny 
roku 2013.

 

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 Nový život (1/2012) – „Jak jsem minulý rok učila slabikovat kluky v Kongu“ – 
článek dobrovolnice Markéty Lengálové.

•	 Časopis Děti a My (ročník 42, č. 1/12) – „Indické děti se odmalička učí memorovat fakta“ 
– Marie a Karel Dvořákovi o roce v Indii.

•	 Časopis Roverský kmen (ročník 15, číslo 75) – „Dobrovolníkem u salesiánů“ – článek 
Markety Obručové o jejím roce mezi romskými dětmi v Buharsku.
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•	 Katolický týdeník (ročník XXIII, číslo 16) příloha - Salesiánské misie. 
•	 Respekt.cz – 3. 6. 2012 – „Šedesát uličníků“ – článek Cyrila Vojtěška o jeho dobrovolnic-

tví v indickém Golaghatu.
•	 Studentpoint.cz -19. 7. 2012 – „Stačí, když máte vůli pomoci“ – rozhovor  s Ivetou Peša-

tovou o dobrovolnické zkušenosti v konžském městě Lubumbashi.
•	 Český bratr 7/12 – „Kdo navštíví jednou Afriku, musí se tam pořád vracet. Rok v salesi-

ánském středisku pro děti z ulice“ – rozhovor s Markétou Lengálovou .
•	 Český rozhlas - 2. 12. 2012 – Darujme k Vánocům vzdělání - Hana Krusberská, Iveta 

Pešatová o svém dobrovolnickém roce v Bulharsku a Demokratické republice Kongo.
•	 + Besedy s dobrovolníky ve farnostech, školách a společenství po celé republice.

Dobrovolníci se též podílejí na přípravě nového ročníku dobrovolníků� 

Dobrovolníci, kteří se v roce 2012 vrátili z dobrovolné služby, měli povinnost zúčastnit se 
víkendového hodnotící setkání, kde si mohli navzájem předat zkušenosti a zhodnotit proži-
tou dobrovolnou službu. Toto setkání vedla Mgr. Magdalena Ehrlichová (vedoucí Oddělení 
praxe na Teologické fakultě Jihočeské univerzity).

Termín Místo Náplň víkendu

19. - 21. 10. 2012 Zdice Hodnotící víkend po návratu

Ponávratové setkání dobrovolníků ve Zdicích
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EX 2012

V roce 2012 jsme začali s experimentem – nabídkou setkání (nejen) pro exdobrovolníky 
a  další přátele salesiánských misií. Uskutečnilo se první duchovně rekreační setkání EX 
2012. Exercitátorem byl P. Stanislav Rafalko SDB z hlavního salesiánského domu v Římě. 
Na setkání také přijelo na 30 účastníků a dva zajímaví hosté: Simplice Tchoungang SDB (mi-
sionář z Vídně původem z Kamerunu) a Joe Souza SDB (zakladatel jedné složky Salesiánské 
rodiny, původem z Indie).

Termín Místo Náplň víkendu

27. 4. - 1. 5. 2012 Hodoňovice EX 2012

EX 2012 - První ročník setkání exdobrovolníků a přátel 
salesiánských misií v Hodoňovicích u Frýdku-Místku

Zahraniční dobrovolníci v ČR
 V lednu 2012 po 4měsíčním čekání přijel dobrovolník EVS z Německa Daniel Kraiczy. 

Bohužel musel tuto službu již v únoru ze zdravotních důvodů ukončit. 
V září 2012 pak nastoupil další dobrovolník EVS Constantin Franke, který se zapojil 

do běžných dobrovolnických aktivit našeho centra.

Dnes jím jako Bangladéšan
Během celého měsíce března probíhal již třetí ročník akce “Dnes jím jako”, letos se za-

měřením na Bangladéš.  Cílem akce bylo zvýšit povědomí veřejnosti o situaci v Bangladéši.  
Prostřednictvím Facebooku se lidé mohli naučit vařit bangladéšské jídlo chudých Masoor 
Daal a jeden zvolený den se stravovat jako chudí Bangladéšané. „Cílem projektu je upoutat 
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pozornost k situaci chudých dětí v Bangladéši. Jsme přesvědčeni, že rozdíl mezi životními úrov-
němi si lidé nejlépe uvědomí, pokud ho alespoň symbolicky prožijí,“ vysvětluje Tomáš Nýdrle. 

V průběhu března probíhaly různé doprovodné akce – například ochutnávka pro veřej-
nost s programem pro školy v Sovových mlýnech.

Projekt Dnes jím jako Bangladéšan navázal na úspěch loňské akce „Dnes jím jako Afričan“, 
které se na Facebooku zúčastnilo přes 1000 lidí včetně známých osobností, jako např. Adéla 
Gondíková, Pavel Anděl, David Matásek, Pavel Šporcl, Tina Pletánková a další

Dnes jím jako Bangladéšan v Sovových mlýnech – 27. 3. 2012

3. Evropské aktivity
Sadba v roce 2012 pokračovala v navazování mezinárodních kontaktů s partnerskými sa-

lesiánskými organizacemi s těmito cíli:
•	 vyměnit si vzájemně zkušenosti s dobrovolnickými programy,
•	 umožnit zapojení českých dobrovolníků do činností zahranič-

ních míst,
•	 umožnit zapojení zahraničních dobrovolníků v ČR,
•	 podporovat salesiánské aktivity pro děti a mládež na evropské 

úrovni.
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SADBA je členem Don Bosco Youth Net (DBYN), evropské sítě sdružující mládežnické or-
ganizace z 13 evropských zemí (www.donboscoyouth.net). Zástupci SADBY se mimo níže 
uvedené aktivity zúčastnili semináře a valného shromáždění, které DBYN během roku pra-
videlně organizuje.

Název Termín Místo Účastníci

Belgie 2012 29. 6. – 15. 7. 2012 Belgie Petra Svatoňová
Miriam Rozehnalová

STEP 1 2012 22. 7. – 29. 7. 2012 Polsko

Lida Bažantová
Betty Krejčová
Silvie Rumanová
Petr Vodička

European Youth Week 1. 8. – 8. 8. 2012 Německo

Hana Svatoňová
Daniel Kreigler
Jakub Filipec
Thomas Strochbach

Salesian Out Serving  3. 8. – 12. 8. 2012 Velká Británie Klára Rozehnalová
Gabriela Horníčková

Dobrovolnice ve Španělsku 14.7. – 1.8. 2012 Španělsko Pavla Kořenková

Meet me too 2. 9. – 9. 9. 2012 Španělsko

Pavlína Martinová
Kristýna Hradská
Hanka Švédová
Václav Martínek
Eva Němcová
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Rinaldi – Poznej Evropu jinak!
Na podzim roku 2010 vznikl nový program Rinaldi, který je určen pro dobrovolníky na let-

ních táborech v zahraničí a pro účastníky salesiánských mezinárodních táborů. Součástí 
tohoto programu je přípravné a hodnotící školení. Cílem programu RINALDI je umožnit mla-
dým lidem prožít mezinárodní zkušenost prostřednictvím jejich zapojení do mezinárodních 
táborů a kurzů. 

Česko-anglický letní tábor INLINE:
Již pátý ročník proběhl od 20. – 26. srpna 2012. Setkání zaměřeného na procvičení ang-

ličtiny metodou „learning by doing“ se zúčastnilo 20 mladých lidí mezi 15-20 lety. Program 
připravoval mezinárodní tým animátorů z Německa, Belgie a ČR. 

Work Camp:
Další z mezinárodních aktivit pořádaných Salesiánskou asociací Dona Boska v roce 2012 

byl WorkCamp. Letního tábora se zúčastnili dobrovolníci z několika evropských zemí. Cílem 
tábora bylo přiložit ruku k dílu v mezinárodním dobrovolnickém prostředí. 

EUROtým:
Eurotým je skupina dobrovolníků, která propaguje a organizuje mezinárodní akce v rámci 

SADBY. V roce 2012 tvořili tým Jiří a Jana Machálkovi, Marie Jakubcová, Elizabeth Krejčová, 
Jan Zdráhal, Petra Svatoňová, Karla Fejfarová, Tomáš Kabelka, Jacob Janek a Ivana Hrubá.

4. Pomoc při hledání povolání
Come in

V roce 2012 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 a na cyklu D 15 účastníků.

Název setkání Termín Místo

Come in – 3. víkend cyklu D 9. – 11. 3. 2012 Čučice

Come in – 4. víkend cyklu D 11. – 13. 5. 2012 Sebranice

Come in – 1. víkend cyklu E 12. – 14. 10. 2012 Sebranice

Come in – 2. víkend cyklu E 30. 11. – 2. 12. 2012 Sebranice

Come in back – víkend pro účastníky všech běhů 25. – 27. 5. 2012 Olešná
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Závěrečný víkend Come In v roce 2012

Projekty
Projekt ESF: Partnerstvím salesiánských organizací k rozvoji za-
městnatelnosti

Od září 2010 probíhá další projekt ESF. Cílem projektu je rozvinout mezinárodní tema-
tickou síť pro dlouhodobou výměnu zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti neformální-
ho vzdělávání dobrovolníků pro jejich službu v sociální sféře (v salesiánských střediscích). 
Na základě získaných zkušeností chceme zkvalitnit a  inovovat systém vzdělávání – zařa-
dit 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. 
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Dotace MŠMT na projekt „O krok blíž Evropě“ 
V roce 2012 byla Salesiánská asociace Dona Boska podpořena dotací z MŠMT (Minister-

stva školství, mládeže a tělovýchovy). Finanční prostředky získala na projekt „O krok blíž 
k Evropě“.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit další rozvíjení spolupráce mezi evropskými organi-
zacemi, které pracují s mládeží, výměna dobrovolníků mezi členskými organizacemi DBYN 
a podpora mezinárodních dobrovolnických aktivit. Projekt podporoval vytváření projektů 
mladými lidmi a pro mladé lidi a výměnu zkušeností a informací mezi organizacemi zapoje-
nými v jednotlivých aktivitách.

InLine Camp
Díky projektu se uskutečnil česko-anglický InLine tábor realizovaný mezinárodním tý-

mem dobrovolníků (1 z USA, 1 z Belgie, 2 z Německa, 7 z ČR). Česko anglického tábora se 
zúčastnilo celkem 19 mladých lidí. Hlavním z  cílů tohoto campu bylo za  pomoci technik 
neformálního vzdělávání (hry, workshopy, přednášky, reflexe, zpětná vazba atd.) přiblížit 
účastníkům mezinárodní zkušenost a díky interkulturnímu prostředí vzbudit v mladých li-
dech zájem o mezinárodní aktivity. Celý camp se konal v anglickém jazyce, proto byl pro 
účastníky přínosem i z jazykového hlediska. Tábor umožnil účastníkům seznámit se s kultu-
rou různých evropských zemí a posílil jejich povědomí evropské sounáležitosti. Jednou z při-
daných hodnot tábor byla i motivace účastníků k aktivnímu životnímu stylu, dobrovolnému 
vedení volnočasových aktivit a odpovědnosti za druhé.

InLine účastnice Barbora
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Rinaldi Konference
Tato aktivita spočívala v realizaci jednodenní konference v Praze 22. září 2012. Tématem 

konference bylo „Práce s mladými v zahraničí“. Této konference se aktivně zúčastnili dobro-
volníci, kteří vyjeli do zahraničí na mezinárodní setkání nebo studijní cestu a byli podpořeni 
z tohoto projektu. Dále pak dobrovolníci, kteří se zúčastnili zahraniční akce a podpořeni 
nebyli. Cíle tohoto setkání bylo: představení zahraniční zkušenosti ostatním účastníkům 
setkání, reflexe zahraniční zkušenosti, předání zkušenosti práce s mladými a  inovace při 
práci s mladými v ČR. Konference se zúčastnilo 13 dobrovolníků. 

S.O.S. 
Prostřednictvím projektu MŠMT byla dále podpořena aktivita S.O.S. (Salesians out 

Serving), které se zúčastily dvě dobrovolnice z ČR. Akce se konala v salesiánském středisku 
v Bollingtonu. Jednalo se o mezinárodní zkušenost, kde se setkali dobrovolníci z celé Evro-
py, kteří zde deset dní pomáhali na různých brigádách. Díky manuální práci se dobrovolníci 
seznámili s každodenním životem v Bolligtonu, vykonali kus dobré práce, zlepšili se v jazyce 
a navázali kontakty s lidmi z celé Evropy.

Mezinárodní workcamp v Čučicích
Šlo o experiment - historicky první tábor pro zahraniční účastníky na území ČR. 
První část programu (2. – 4. 8. 2012) byla situovaná do Prahy. Je to místo, které rád blíže 

pozná každý cizinec. Má i  své duchovní poselství. Kromě poznávání města jsme se také 
setkali s P.  Jendou Vývodou SDB, který na svém životním příběhu ukázal pohnuté osudy 
historie českého salesiánského díla. Na ní pak navázala pracovně duchovně rekreační část 
v Čučicích (4. – 13. 8. 2012). Sekání zahrady, čištění „džungle“ za stodolou, otloukání omítky 
a natírání vrat proložené ranní meditací, odpolední mší sv. a večerní modlitbou tvořily zá-
klad programu každého dne. Příjemným zpestřením byl nedělní výlet a středeční návštěva 
oslavanského lanového centra Permonium. 

Počet účastníků: 9 ze 4 evropských zemí.
Děkujeme MŠMT za podporu.

Dotace MZV na projekt „Posilování fundraisingu a dobrovolnické 
základny“ 

V roce 2012 byla Salesiánská asociace Dona Boska podpořena dotací z MZV (Ministerstva 
zahraničních věcí). Finanční prostředky získala na projekt „Posilování fundraisingu a dob-
rovolnické základy“. Hlavním cílem projektu bylo posílit kapacity a partnerství naší organi-
zace. Výstupy projektu byly fungující portál www.darujmevzdelani.cz, na kterém je možné 
zakoupit si dárkový poukaz. Dalším výstupem jsou nové  interaktivní weby www.sadba.org 
a www.adopcenablizko.cz a proškolený a fungující PR tým. 

Spuštění projektu Darujme vzdělání
Díky dotaci z MZV jsme mohli spustit nový fundraisingový program určený pro jednorázo-

vé dary  s názvem „Darujme vzdělání“ , který vznikl na podporu konkrétních salesiánských 
středisek, ve kterých salesiánští dobrovolníci působí. Je zaměřen na středisko pro „děti uli-
ce“ ve městě Lubumbashi v Demokratické republice Kongo, technické učiliště v Hwange 
v Zimbabwe, farnost Golaghat v severovýchodní Indii a na střediska Kazanlak a Stará Zago-
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ra zaměřující se na práci s romskou menšinou. Projekt Darujme vzdělání je založen na dár-
kových poukazech. Jejich zakoupením podpoříte vzdělání dětí a mladých lidí a zároveň tím 
uděláte radost svým blízkým. Díky dotaci se nám podařilo vytvořit detailní koncepci a gra-
fiku dárkových poukázek a vytvořit uživatelsky příjemný webový portál www.darujmevzde-
lani.cz, na kterém lze dárkový poukaz zakoupit.

Aktualizace a reorganizace webů www.sadba.org, www.adopcenablizko.cz
V prvních měsících roku 2012 jsme se zaměřili na podrobnou analýzu stavu našich původ-

ních webových rozhraní. Následovala konzultace s programátorem a grafikem a samotná 
realizace. Vzhledem k vysoké náročnosti propojení databázového systému dárců s redakč-
ním systémem se nám webové stránky podařilo spustit až koncem roku 2012. Weby www.
adopcenablizko.cz a www.sadba.org jsou nicméně reorganizované, aktualizované a spuště-
né. Jejich zvýšenou návštěvnost můžeme demonstrovat například zvýšeným počtem dár-
ců, kteří činnost a projekty naší organizace podporují, a s tím související počet darů naší 
organizací. V tabulce č. 1 můžete sledovat nárůst darů naší organizaci, v měsíci listopadu 
roku 2012 byl téměř trojnásobný v porovnání s měsícem listopad roku 2011, v prosinci 2012 
v porovnání se stejným měsícem roku 2011 dokonce více než trojnásobný. 

Darujme vzdělání tisková konference
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POČET DARŮ NAŠÍ ORGANIZACI

2011 2012

listopad 53 132

prosinec 80 261

Tabulka č. 1: Počet darů naší organizaci

Školení PR týmu
V  roce 2012 probíhala pro dobrovolníky školení pod vedením Bc.  Tadeáše Nováka. 

Od konce ledna 2012 do konce března 2012 měli 6 čtyřhodinnových školení, na kterých se 
zabývali teorií PR, způsobem, jak oslovovat média nebo například jak zorganizovat tisko-
vou konferenci. Součástí školení bylo i plánování a realizace propagačních a vzdělávacích 
aktivit s rozvojovou problematikou. Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 probíhal PR víkend v Jitravě, 

na kterém členové PR týmu 
absolvovali zbývající dvě 
školení. Vyškolenými PR 
členy jsou Karla Fejfarová, 
Marie Kolmačková, Nikola 
Smidovčinová, Šárka Ře-
chková a  Štěpánka Petro-
vá. Po  skončení oficiálního 
školení se týmy i  nadále 
pravidelně (1 x 2 týdny) se-
tkávají. Za důležité aktivity 
PR týmu lze označit napří-
klad pořádání akce Dnes 
jím jako Bangladéšan, která 
se konala v  měsíci březnu. 
Zapojilo se do  ní přes 400 
lidí (komunikace přes soci-
ální síť Facebook - https://
www.facebook.com/dnes.
jim.jako). Při realizaci akce 
jsme spolupracovali s  SKM 
Praha Kobylisy v rámci pro-
jektu „To je hlína“. Další dů-
ležitou aktivitou týmů byla 
realizace zábavně-osvětové-

ho programu o dobrovolnictví v rozvojových zemích (červen 2012) a obsáhlá příloha o dob-
rovolnictví a zahraniční rozvojové službě.

Děkujeme MZV a České rozvojové agentuře za podporu!
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DBYN setkání Mnichov

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. 

DBYN (Don Bosco Youth Net) – SADBA je členem od roku 2008.
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Účast na školeních a konferencích

Pořa-
datel

Název 
semináře Termín Místo Účastník

DBYN
Youth Conference on 
Migration and Mobi-
lity

24. – 29. 1.
 2012 Bonn, Německo Hana Švédová

PREKOS Kurz mzdového účet-
ního 14. 2. 2012 Praha Jan Ovečka

SADBA Studijní cesta do Indie 
a Bangladéše

19. 1. –16. 2. 
2012 Indie, Bangladéš

Jaroslav Vracovský
Jaroslav Mikeš
Tomáš Nýdrle

DBYN Look Back and For-
ward

23. - 26. 2.
2012 Mnichov Alžběta Krejčová

Petra Svatoňová

SADBA Setkání v Taizé 1. – 7. 3. 
2012 Taizé

Jaroslav Vracovský
Martin Straka
Martin Varga
Peter Holko

DBYN GA DBYN 8. – 11. 3.
 2012 Mnichov

Jaroslav Vracovský 
Marie Kolmačková
Petra Svatoňová

SHM Národní rada SHM 17. 3. 2012 Telč Jaroslav Vracovský

SDB Školení o  duchovních 
obnovách

16. – 17. 4.
 2012 Pardubice Jaroslav Vracovský 

a další

PMD Národní misijní rada 22. – 23. 4.
 2012 Špindlerův Mlýn Jaroslav Vracovský

SDB Studijní cesta Portu-
galsko

2. – 6. 5. 
2012 Lisabon Jaroslav Vracovský

SADBA Mezinárodní konfe-
rence o dobrovolnictví

11. – 13. 5.
 2012 Praha

Jaroslav Vracovský
Marie Šafaří-
ková a další

Mládež
 v akci

Individuální doškolení 
EVS 9. 6. 2012 Praha Jaroslav Vracovský

SADBA Studijní cesta 
Slovensko

23. – 29. 7.
 2012 Slovensko

Jaroslav Vracovský
Radek Gottwald 
a další

DBYN Network meeting 11. – 14. 10.
 2012 Bilbao, Španělsko Ivana Hrubá

Mládež 
v akci

Školení o závěreč-
ných zprávách 23. 10. 2012 Praha Jaroslav Vracovský

DBYN Training Social 
Entrepreneurship

28. 10.–4.11.
     2012 Mnichov Tomáš Kabelka

SYM GA SYM 16. – 18. 
11. 2012 Lyon Jaroslav Vracovský

Tomáš Kabelka

SDB Setkání misij-
ních prokúr

25. – 29.11. 
2012 Bonn Jaroslav Vracovský
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Pořa-
datel

Název 
semináře Termín Místo Účastník

Mládež
 v akci Kulatý stůl EVS 3. 12. 2012 Praha Jaroslav Vracovský

AGNES Kurz řízení nezis-
kové organizace Roční kurz ČR Jaroslav Vracovský

a další

Adopce nablízko®
Fundraisingový a osvětový program Adopce nablízko® pokračoval i v roce 2012. 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 si-
tuaci dětí, o které se stará. Více informací o projektu je na www.adopcenablizko.cz.

K 31. 12. 2012 měl klub přátel „Adopce nablízko“ 240 členů. Je také součástí sociální sítě 
facebook, kde měl k poslednímu dni roku 2012 690 fanoušků a  lze zde nalézt aktuální 
informace o dobrovolnících působících v rozvojových projektech. Tento projekt se neo-
svědčil pro jednorázové dary. Někteří podporují dobrovolníky finančně, jiní propagací či 
modlitbou. 
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Hospodaření v roce 2012

PŘÍJMY V ROCE 2012:

Tržby z prodeje služeb 274 000 Kč

Tržby z hospodářské činnosti 62 000 Kč

Úroky 45 000 Kč

Kursové zisky 2 000 Kč

Jiné ostatní výnosy 11 000 Kč

Přijaté příspěvky a dary celkem 1 890 000 Kč

z toho příspěvky a dary 1 886 000 Kč

z toho členské příspěvky 4 000 Kč

Provozní dotace celkem 2 817 000 Kč

z toho Evropský sociální fond - MPSV 1 907 000 Kč

z toho Evropská komise - EVS 24 000 Kč

z toho MV ČR 274 000 Kč

z toho MZV ČR 393 000 Kč

z toho MŠMT ČR 219 000 Kč

Příjmy celkem 5 101 000 Kč

VÝDAJE V ROCE 2012:

Spotřebované nákupy a energie 588 000 Kč

Služby 1 726 000 Kč

Osobní náklady 1 767 000 Kč

Ostatní náklady 435 000 Kč

Poskytované příspěvky 151 000 Kč

Vedlejší hospodářská činnost 23 000 Kč

Výdaje celkem 4 690 000 Kč

V roce 2012 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 2012/13, bude 
čerpána až v roce 2013.
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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 navázá-

ní nových partnerství,
•	 cesta za našimi anglickými partnery do Bollingtonu,
•	 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 nablíz-

ko.

Dobrovolnický program „Salesiánští animátoři“

•	 Pokračování v  přípravě dobrovolníků (běh F+G+H) a  zahájení jejich dobrovolné čin-
nosti,

•	 zahájení sedmého ročníku přípravy (běh I),
•	 prohlubování možností zapojení salesiánských animátorů v rámci Evropy,
•	 přijetí nových členů realizačního týmu, především z řad absolventů školení.

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.

Ostatní

•	 Pokračování v cyklu Come In,
•	 setkávání PR-týmu a EUROtýmu,
•	 rozvíjení fundraisingu v rámci Adopce nablízko a salesiánských misií
•	 úpravy na webu www.sadba.org,
•	 realizace akce Dnes jím jako... během měsíce března,
•	 příprava Inline tábora,
•	 prohlubování kvalifikace zaměstnanců a dobrovolníků SADBY,
•	 další přijetí zahraničních dobrovolníků.
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Na aktivitách SADBY se dále podílí mnoho dalších spolupracovníků. Někteří z nich pomáhají dob-
rovolnicky.

Personální zajištění programů
V roce 2012 pracovalo v SADBĚ 9 zaměstnanců (na plný či zkrácený úvazek)

Ing. Mgr. Jaro-
slav Vracovský

předseda SADBY

Ing. Ivana Hrubá
Projekt ESF

Ing. Eva Menčlová
Cagliero – salesiánský 

volontariát

Ing. Jan Ovečka
Ekonomika, 
projekt ESF

Ing. Tomáš Nýdrle
Projekt ESF

Milan Mýto
účetní

Pešatová Iveta
projekt MZV

Ing. Hynek Černoch
technické 

zázemí SADBY

Mgr. Marie 
Šafaříková
Projekt ESF

Zahraniční dobrovolníci v SADBĚ

Constantin Franke Jacob Janek Daniel  Kraiczy
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Jaroslav Vracovský Jaroslav Mikeš

Tým Salesiánští animátoři běh E

Jana Plevová Marek Sklenář Jaroslav Trávníček Marie Jakubcová

Tým Cagliero 2011/2012

 Míša Bílá Ondřej Bílý Dominik Matula Makéta Obručová Jaroslava Vanišová

Tým Salesiánští animátoři běh F

Jaroslav Vracovský Petr Zelinka Diana Veselovská Blažena Heřmánková František Jakubec
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Marie Linková

Tým Salesiánští animátoři běh G

Markéta Hanáková Jaroslav Trávníček Tomáš Tököly Petra Janečková

Tým Salesiánští animátoři běh H

Marek Sklenář Jaroslav Trávníček Filip Vodrážka Zuzana Magerová Anežka Kopecká

EURO tým

Karla Fejfarová Jacob Janek Tomáš Kabelka Betty Krejčová Jana Machálková



Salesiánská asociace Dona Boska, o.s.32

Jiří Machálek Petra Svatoňová Jan Zdráhal

Lektoři

Radek Gottwald Pavel Kuchař Jaroslav Mikeš Petr Mokrejš Pavel Nováček

Ladislav Nádvorník Petr Vaculík

PR tým

Matouš Bičák Karla Fejfarová Marie Jakubcová Marie Kolmačková Tadeáš Novák
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Štěpánka Petrová Šarka Rechková Nikola Smidovčinová Petra Svatoňová Josef Vencl

Ostatní

Chytrý Michael
supervizor

Martínek Roman
účetní

Mončeková Martina
grafička

Vyslání dobrovolníků v červnu 2012
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Partneři a dárci
Bez pomoci dalších bychom zvládli jen velice málo. Děkujeme všem, kteří s námi v roce 

2012 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,
Salesian sisters Johannesburg, Jihoafrická republika,
Salesian sisters Malamulele , Jihoafrická republika,
BOVA, Savio House, Bollington, Velká Britániew
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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Golaghat Cyril Vojtěšek



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 v CZK: 

č.ú. 199028907/0300, Poštovní spořitelna
č. ú. 2000042285/2010, banka Fio

běžný účet v EUR:
IBAN: CZ1920100000002200055486, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX, adresa banky 
pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 

Praha 1

pro dary v CZK: 
č. ú. 2000044192/2010, banka Fio (Adopce nablízko)

č. ú. 2100240326/2010, banka Fio (Salesiánské misie)

www.sadba.org
www.adopcenablizko.cz


