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Úvodní slovo

„Kdo chce zasvětit svůj život něčemu velikému a krásnému, ať vychovává mládež.“
Don Bosco

Byl jeden poutník a ten na své cestě potkal sku-
pinu dělníků, kteří opracovávali kameny. 

Zeptal se prvního muže: „Copak to děláš?“ 
Dělník odpověděl: „Nevidíš? Roztloukám kámen!“ 
Poutník se zeptal druhého muže: „Copak to děláš?“ 
Ten odvětil: „Vydělávám si na živobytí.“ 
Zeptal se třetího: „A copak děláš ty?“ 
„Stavím katedrálu. Já jsem její stavbě zasvětil svůj život.“ 

Vážení přátelé,

rok 2014 byl pro Sadbu svým způsobem přelomovým 
rokem, který ukázal její životaschopnost. I když skončila 
doba velkých projektů na podporu a rozvoj dobrovolnic-
tví (především Evropského sociálního fondu – ESF), přes-
to jsme mohli nejen pokračovat v našich dobrovolnických 
programech, salesiánské škole animátorů, vysílání mi-
sijních dobrovolníků, setkáních na rozlišování povolání 
Come In atd., ale i zprostředkovávat nemalou pomoc dru-
hým: v Indii, Kongu, Zimbabwe, Malawi i Bulharsku.

Jak je to možné? Především díky velkému Božímu požeh-
nání a nasazení těch, kteří výchově mládeže zasvětili život, 
díky mnoha dobrovolníkům, přátelům a dárcům. Čtěte dál 
a dotkněte se úžasného díla Dona Boska.

 
Díky všem, kdo ho společně tvoříme!

Jaroslav Vracovský, SDB 
předseda SADBY
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Spolek Salesiánská asociace Dona Boska 
(SADBA) byl založen s cílem podporovat 
výchovu dětí a mládeže k etickým hodno-
tám v salesiánském stylu. Sdružuje převáž-
ně 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 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.

Poslání a cíle SADBY

Práce s dětmi v Indii
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Členové a orgány SADBY
K 31� 12� 2014 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 Destino-

vé 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, Fo-

estrova 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 vystří-

daný od 25. 6. 2014 PhDr. 
Zdeňkem Jančaříkem

Mapa  salesiánských středisek v ČR



Salesiánská asociace Dona Boska, o.s.6

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,

•	 rozvojové projekty.

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

duchovní obnovy.

3. EVROPSKÉ AKTIVITY
•	 Program Rinaldi,
•	 krátkodobé dobrovolnictví  

v zahraničí,
•	 mezinárodní setkání,
•	 mezinárodní škole-

ní animátorů,
•	 Inline Camp,
•	 Be Useful Camp.
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1. Formace a vzdělávání dobrovolníků v ČR
Dobrovolnický program „Salesiánští animátoři“

Motto:

Když zpomalíš, oni zůstanou stát.
Když se sám znechutíš, jim poklesnou ruce.
Když se nasadíš, oni budou běžet.
Když nabídneš ruku, oni dají život.
Když se modlíš, oni budou svatí.

Dobrovolnický program Salesiánští Animátoři si klade za cíl kvalitně připravit mladé (od 
15ti let) na dobrovolnou službu. Program zahrnuje 3 letý cyklus školení a na jaře v roce 2014 
dokončila tuto přípravu již 7. skupina (běh G), od podzimu pak byla otevřena v pořadí již 10. 
skupina nazývaná J (27 účastníků). 

Od školního roku 2014/2015 došlo ke změně rozvržení cyklu. Počet víkendů v roce byl 
navýšen ze tří na čtyři a doba trvání kurzu se zkrátila ze tří let na dva roky.

V rámci projektu Salesiánští animátoři v roce 2014 byly 4 skupiny dobrovolníků:

 1. skupina (běh G) ve školním roce 2013/2014 ukončila tříleté školení. Program úspěšně 
dokončilo celkem 16 animátorů (obdržením certifikátu).

 2. skupina (běh H) začala přípravu na dobrovolnou službu ve školním roce 2012/13 
a ve školním roce 2013/14 vstoupila do druhého roku přípravy. 

 3. skupina (běh I) začala svou přípravu prvním víkendem již v roce 2013. V roce 2014       
v těchto školeních pokračovala.

 4. skupina (běh J) se začala připravovat na dobrovolnou službu ve školním roce 
2014/2015. Na tomto školení se začalo připravovat celkem 27 mladých lidí. Tato ško-
lení budou dále pokračovat taktéž v roce 2015.

Termíny a místa víkendů: 

Termín Místo Náplň víkendu Počet účastníků

24. – 26. 1. 2014 Pardubice běh I – 2. víkend 27

7. – 9. 2. 2014 Pardubice běh H – 5. víkend 23

21. – 23. 2. 2014 Pardubice běh G – 8. víkend 17

14. – 16. 3. 2014 Pardubice běh H – 6. víkend 25

28. – 30. 3. 2014 Pardubice běh G – 9. víkend 20
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Termín Místo Náplň víkendu Počet účastníků

25. – 27. 4. 2014 Pardubice běh I – 3. víkend 23

25. – 28. 9. 2014 Hrubá Voda, Hlubočky běh H – 7. víkend 20

17. - 19. 10. 2014 Pardubice běh I – 4. víkend 23

28. – 30. 11. 2014 Pardubice běh J – 1. víkend 31

5. – 7. 12. 2014 Pardubice běh H – 8. víkend 20

14. ledna 2014 se uskutečnila schůzka zástupců salesiánských středisek, během níž se disku-
tovalo o dalším směřování vzdělávacích aktivit dobrovolníků a o transformaci kurzů    z tří let 
na dva roky. Změna formy kurzu vyžadovala důkladnější přípravu, která probíhala ve dnech 2. 
4. 2014, 24. – 25. 8. 2014 a 24. 9. 2014.

Navazující aktivity

Dobrovolníci slouží v jednotlivých salesiánských střediscích. Během roku 2014 proběhla také 
celkem 4 víkendová setkání doprovázení (nejen) pro animátory, které mají mimo jiné za úkol 
pomoci dobrovolníkům reflektovat jejich službu a pomoci při orientaci v povolání.

O prodlouženém víkendu ve dnech 14. – 17. 11. 2014 v Havířově se uskutečnilo Celostátní 
setkání salesiánských animátorů, kterého se zúčastnilo 133 dobrovolníků spolupracujících 
v salesiánských střediscích. Setkání mělo charakter vzdělávací i zábavný: výměna zkušeností, 
kontaktů, navázání přátelství a vytváření mezistřediskových projektů.

Salesiánští animátoři - běh I
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„Po příjemném budíčku jsme navštívili blízký kostel a prožili mši svatou i s místními babička-
mi. Následovala snídaně a po ní přednáška, která nám pověděla hodně o nás a našem chování. 
Po příjemném poledním klidu byla připravena hra, která vyžadovala spolupráci ve skupinkách. 
Museli jsme vynalézt nějakou ochranu pro vejce, aby zůstalo celé, když ho pustíme ze třetího 
patra. Přednáška o dnešní generaci mladších a starších dětí a jejich problémech byla opravdu 
zajímavá. Na závěr dne jsme si zahráli hru G7, kde hlavním cílem bylo vymyslet různé strategie, 
jak vyhrát co nejvíce peněz pro svoji zemi. Společně strávený večer se opět protáhl a vydařil. Po 
dobrém obědě a úklidu nastalo dlouhé rozloučení. Nikomu se nechtělo z tak příjemného víkendu 
zase odjet. Myslím, že jsme si to všichni pořádně užili a odnesli si spoustu nových názorů a zku-
šeností, a že se těšíme na další už třetí víkend :-)“. 

Od účastníků animátorů běhu J

Program „Margherita“

Tento program nabízí školení zejména zralejším lidem (jak v pracovním poměru, tak ma-
minkám na mateřské dovolené, studentům i nezaměstnaným) a týmům SADBY, aby se kva-
lifikovaně připravili na službu dětem a mladým lidem v různých salesiánských projektech 
v ČR. 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 10ti hodinovou přípravu, během niž dobrovolník absolvuje základní 
přípravu na práci s dětmi a mládeží v rámci platných zákonů a salesiánských kritérií.

Příprava dobrovolníků
Školení Margherita proběhlo ve dvou skupinách. První skupina v termínech: 7. 5. 2014 

a 10. 6. 2014. Byli proškoleni čtyři lidé z Prahy, Plzně a Nového Města nad Metují.  Druhá 
skupina v termínech 5. 10. 2014 a 2. 11. 2014. Byli proškoleni čytři lidé z Prahy a Malé Skály.

Průběh dobrovolné služby
Celkem mělo uzavřenou dobrovolnickou smlouvu v tomto roce 23 dobrovolníků� Ke dni 

1. 1. 2014 mělo smlouvu uzavřeno celkem 15 dobrovolníků. Během roku se tento počet na-
výšil o dalších 8 dobrovolníků. Tito dobrovolníci pracují v jednotlivých salesiánských stře-
discích po celé ČR. 
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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,
•	 péče o děti ulice,
•	 vzdělávání dětí a mladých lidí,
•	 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 

(hodnotící supervizní setkání po návratu aj.).

Přínos programu:
•	 pro dobrovolníka — 

skrze smysluplnou 
pomoc druhým více 
chápe své místo v ži-
votě a společnosti, 

•	 pro cílovou zemi — 
osobní pomoc dětem 
a mladým lidem, pří-
nos nových podnětů, 

•	 pro českou společ-
nost — aktivní zapo-
jení do  společnosti, 
obohacení globálním 
pohledem na svět. 

Dobrovolník v Indii Matouš Šimek
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1. Dobrovolníci pokračující ve službě i v roce 2014

V průběhu roku 2014 ukončilo svoji dobrovolnou službu 12 dobrovolníků, kteří byli vyslá-
ni na dobrovolnou službu v roce 2013: 

Jméno Příjmení Trvalé bydliště od – do místo DS

1 Radek Basiledes Bocanovice X. 2013 – III. 2014 ČR

2 Lucie Brodničková Sloupnice IX. 2013 – VII. 2014 Anglie
3 Jana Červenková Boršice X. 2013 – V. 2014 DR Kongo

4 Silvie Jasičová Brno IX. 2013 – V. 2014 Zambie

5 Stanislava Matušinová Ivančice XII. 2013 – XI. 2014 Indie jih

6 Vojtěch Kolář Svébohov X. 2013 – I. 2015 Bulharsko
(Kazanlak)

7 Matouš* Šimek Třeboň I. 2014 – VI. 2014 Indie SV

8 Dagmar Winklerová Praha IX. 2013 – VII. 2014 Mexiko

„Když jsem poprvé viděla opotřebované madračky, kde kluci spí, rozbité skříňky s pár kusy 
oblečení a jednotvárnou stravu v centru, svíral se mi žaludek, ale ve srovnání s okolím a se 
situací tolika rodin jsem si uvědomila ohromné dílo salesiánů! Vybudovali tu školy a centra pro 
mladé a děti, kteří žili na ulici a pro které to znamená velký rozdíl dnes i pro jejich budoucnost. 
Každý z kluků má svou historii a různou situaci v rodině. 10 dětí je v Kongu vůbec běžný počet. 
Uživit je není lehké a umožnit všem studium je potom téměř nemožné. Běžná je i situace, že po 
smrti jednoho rodiče se ten druhý zřekne všech nebo některých dětí a najde si nového partnera, 
nebo útěk a putování za „lepším“ životem stovky kilometrů daleko. A co je tu taky tak rozšířené, 
je nařčení z čarodějnictví, obvinění ze zavinění něčí smrti nebo neštěstí. Potom je vidět ta hod-
nota umožněného vzdělání, trpělivé napomínání a přijetí mezi už tak početný kolektiv, který 
není na letním táboře, ale který opravdu dospěje pod vedením kněze, aspirantů a měnících se 
dobrovolníků.“

 Z dopisu Barbory Miklasové, dobrovolnice v DR Kongo

Dobrovolníci vyslaní přes Evropskou dobrovolnou službu:

Jméno Příjmení Trvalé bydliště od – do místo DS

1 Magdalena Braunerová Brno X. 2013 – VIII. 2014 Bulharsko
(Stará Zagora)

2 Jana Petruchová Vnorovy X. 2013  – VIII. 2014 Bulharsko
(Stará Zagora)

3 Lenka Prasličáková Mělník IX. 2013 – VIII. 2014 Německo

4 Karel Svoboda Žatčany X. 2013 - VIII. 2014 Bulharsko
(Kazanlak)

*Z důvodu čekání na vízum odjel dobrovolník na dobrovolnou službu až v roce 2014.
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2. Dobrovolníci, kteří v roce 2014 dokončili přípravu a zahájili dobrovolnou službu 
Příprava dobrovolníků započatá na konci roku 2013 pokračovala i během roku 

2014. V průběhu roku 2014 se uskutečnilo dalších 5 přípravných víkendů: 

Termín Místo Naplň víkendu Počet 
účastníků

17. - 19. 1. 2014 Velehrad 4. přípravný víkend 31

21. - 23. 2. 2014 Brno -  Žabovřesky 5. přípravný víkend 35

28. - 30. 3. 2014 Teplice 6. přípravný víkend 26

9. - 11. 5. 2014 Praha - Kobylisy 7. přípravný víkend 26

13. - 15. 6. 2014 Praha - Kobylisy 8. přípravný víkend 27

Po úspěšném ukončení přípravy a po slavnostním vyslání v červnu 2014 se na dobrovol-
nickou službu vydalo celkem 16 dobrovolníků.

Krátkodobí dobrovolníci CAGLIERO – salesiánský volontariát

Jméno Příjmení Trvalé bydliště od do místo DS

1 Jana Horáčková Studenec VII. 2014 VII. 2014 Bulharsko

2 Marek Sapák Brno VII. 2014 VII. 2014 Bulharsko

3 Hana Vostřelová Slavkov u Brna VII. 2014 VII. 2014 Bulharsko

Vysílání dobrovolníků
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Dlouhodobí dobrovolníci CAGLIERO – salesiánský volontariát

Jméno Příjmení Trvalé 
bydliště od do místo DS

1 Pavel Bradáč Nivnice IX. 2014 VII. 2015 Etiopie, Indie SV

2 Peter Centko* Prešov IX. 2014 VI. 2015 ČR

3 Jonáš Gloss Piešťany X. 2014 VI. 2015 Indie SV

4 Martin Hlaváč Veselí nad 
Moravou X. 2014 XI. 2015 Indie SV

5 Dominik Honěk Havířov - 
město X. 2014 VIII. 2015 Bulharsko 

(Kazanlak)

6 Helena Janíková Luhačovice X. 2014 VIII. 2015 Bulharsko 
(Stará Zagora)

7 Lenka Jelínková Zruč nad 
Sázavou X. 2014 VIII. 2015 Bulharsko 

(Stará zagora)

8 Jakub Ludvík Stará 
Boleslav IX. 2014 XII. 2014 Anglie

9 Veronika Májková Nivnice IX. 2014 VII. 2015 Etiopie, Keňa

10 Barbora Miklasová Prostějov VIII. 2014 VII. 2015 DR Kongo

11 Martin Pawlas Havířov IX. 2014 VII. 2014 Etiopie

12 Radka Stránská Žďár nad 
Sázavou VIII. 2014 VII. 2015 Zambie

13 Petra Svatoňová České 
Meziříčí IX. 2014 V. 2015 Zambie

*Od 1. 1. – 30. 6. 2015 působí na SADBĚ v Praze jako dobrovolník Evropské dobrovolné služby.

Dobrovolníci vyslaní přes Evropskou dobrovolnou službu

Nahrazením programu Mládež v akci programem Erasmus+ došlo k novým změnám            
a také  k obtížnějším podmínkám ke schválení projektu pro dobrovolníky, které jsme chtěli 
s pomocí tohoto program vyslat na dlouhodobou dobrovolnou službu do Bulharska. Situaci 
jsme vyřešili tím, že jsme dobrovolníky vyslali prostřednictvím programu CAGLIERO – sale-
siánský volontariát.

3� Noví dobrovolníci v přípravě

V říjnu 2014 začala příprava dalšího běhu dobrovolníků, již ročník „K“.  Do konce roku 
2014 proběhla tato setkání:

Termín Místo Náplň víkendu Počet účastníků

17. – 19. 10. 2014 Hradec Králové Co? 29

21. – 23. 11. 2014 Praha Jabok Skutečně chci odjet? 28

12. – 14. 12. 2014 Brno Líšeň Jak a co chci předávat? 27

Na tato setkání bude navazovat dalších 5 víkendových setkání v průběhu první poloviny roku 2015.
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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: 

•	 6. 3. 2014 proběhla ve Vodňanech beseda o JAR s Olgou Švecovou. 
•	 13. 3. 2014 proběhla v Jičíně beseda o DR Kongo s Ivetou Sochorovou (roz. Pešatovou).
•	 20. 3. 2014 proběhla na Jaboku v Praze beseda o dobrovolnictví v Indii s Evou Těthalovou.
•	 6. 4. 2014 proběhla v Brně, Žabovřesky pod vedení Radky Stránské Benefice pro Zambii
•	 a další besedy s dobrovolníky ve farnostech, školách a společenství po celé republice.
•	 Reflex (64/2014) – „Mim před tabulí“ – článek dobrovolníka Matouše Šimka.
•	 Milujte se! (28/2014) – „Když je s námi Bůh“ – Magdalena Švábová o dobrovolnické 

službě v JAR.
•	 A další.

Dobrovolníci se též podílejí na přípravě nového ročníku dobrovolníků. 

Dobrovolníci, kteří se v roce 2014 vrátili z dobrovolné služby, měli povinnost zúčastnit se ví-
kendového hodnotícího setkání, kde si mohli navzájem předat zkušenosti a zhodnotit proži-
tou dobrovolnou službu. Setkání bylo z obvyklého říjnového termínu posunuto na náhradní 
termín, protože několik dobrovolníků bylo ještě mimo ČR (kvůli čekání na víza se zpozdil 
odjezd a tím i návrat). Toto setkání vedli manželé Josef a Viera Gutovi – primář a odbornice 
na psychiatrii. Programu byli přítomni i koordinátoři programu Cagliero Jaroslav Vracovský 
a další členové týmu.

Termín Místo Náplň víkendu Počet účastníků

9. - 11. 1. 2015 Zdice Hodnotící víkend po návratu 12

Zahraniční dobrovolníci v ČR

Od září 2013 do února 2015 působil na SADBĚ německý dobrovolník Patrick Kayser. V září 
2014 ho nahradil slovenský dobrovolník Peter Centko, jehož služba bude končit na konci 
června 2015. 

Dnes jím jako Ind

Během celého měsíce března probíhal již čtvrtý ročník akce “Dnes jím jako”, tentokrát 
se zaměřením na Indii.  Cílem akce bylo zvýšit povědomí veřejnosti o situaci v Indii.  Pro-
střednictvím Facebooku se lidé mohli naučit vařit indské jídlo Alu Gobi nebo Masala dosa 
a jeden zvolený den se stravovat jako chudí Indové. „Smyslem projektu je přesvědčení, že 
si lidé rozdíl mezi životními úrovněmi lépe uvědomí, pokud si sami vyzkouší jíst celý den 
jako chudý Zimbabwan či Ind,“ vysvětluje Karla Fejfarová dobrovolnice z PR týmu sdružení 
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SADBA, které za projektem stálo. 
Akce však neprobíhala jen na Facebooku, ale také se poprvé uvedla na základní, střední 

a vyšší odborné školy. Žáci a studenti si mohli vypracovat pracovní listy, poslechnout si 
přednášky od dobrovolníků, kteří v Indii několik měsíců pomáhali, prohlédnout si fotografie 
a zkouknout videa. Během vyučovací hodiny či dne se mnohé o Indii a její rozvojové pro-
blematice dozvěděli, ochutnali indské jídlo a někteří se zapojili do soutěže, jejíž výtěžek byl 
věnován salesiánskému dílu v Indii. 

Projekt Dnes jím jako Ind navázal na úspěch předchozích akcí „Dnes jím jako Afričan“, 
„Dnes jím jako Bangladéšan“ a „Dnes jím jako Zimbabwan“.

Pomáháme ve světě

V roce 2014 podpořila SADBA následující projekty. "Dnes jím jako Ind", "Postav školu           
a kostel" v Bulharsku, činnosti salesiánského centra ve Staré Zagoře, školy v Malawi a Zim-
babwe, Bakanja centrum v DR Kongo, Indii Breads Bangalores prostředky na nové hygienic-
ké prostory a výuční program k obsluze průmyslového šicího stroje. 

Dnes jím jako Ind

V rámci projektu „Dnes jím jako Ind“, který byl zaměřen na facebookovou veřejnost a 
na děti ZŠ, SŠ a VOŠ se vybralo 26 478 Kč. Celkem se zapojilo 17 škol (42 tříd) a jedno farní 
společenství. Prostřednictvím kampaně si děti a mladí lidé mohli vyzkoušet vyplnění pra-
covních listů, díky nimž získali přehled o důležitých souvislostech indické problematiky. 

Dnes jím jako Ind v salesiánském centru Dona Boska v Praze



Salesiánská asociace Dona Boska, o.s.16

Pro lepší představu indické 
reality, bylo možné použít 
i recept na typická indic-
ká jídla a uvařit si je buď 
doma či přímo ve škole. V 
rámci projektu byla vyhlá-
šena soutěž o nejvyšší za-
slaný příspěvek. V katego-
rii starších zvítězila            8. 
B ZŠ  Komenského s darem 
2400 Kč. V kategorii mlad-
ších zvítězila 2. třída Ka-
tolické ZŠ Uherský Brod s 
darem 2522 Kč. Finanční 
obnos byl pak využit na 
školné pro žáky v SV Indii, 
na podporu dobrovolníka 
Jonáše Glosse působícího  
v Golaghatu v SV Indii a na 
podporu ostatních dobro-
volníků v zahraničí.

Bulharsko

Dalším projektem, kte-
rý SADBA podpořila, byl 
projekt s názvem „Postav 
školu a kostel“. Jeho cílem 
je pomoci ve vzdělávání           
náboženské výchově dětí 
z romské komunity, která 
v této oblasti žije. Na tuto 
kampaň se odeslalo 36 
000 EUR (cca 985 400 Kč). 

Na činnost salesiánů ve 
Staré Zagoře bylo odeslá-
no   4000 EUR (cca 109 280 
Kč).

Dobrovolník Jonáš Gloss s kluky z internátu v Indii

Stavba školy a kostela v Bulharsku
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Vaření v DR Kongo

DR Kongo

SADBA podporuje i středisko 
Bakanja v DR Kongo, které je 
jedním z domů Díla Matky Mar-
kéty. Ve středisku bydlí kolem 
80 chlapců. Tito chlapci sem 
přichází po té, co byli přijati 
do Bakanja Ville, v případě, že 
nemohou být začleněni zpět do 
své rodiny. Za poslané peníze 
55 425 Kč se obstaralo uhlí, na 
kterém kluci vaří, velká pánev, 
mýdla, prací prášek, bedna ba-
nánů, doprava na výlet, škol-
né, ošetřovné a léky, učebnice 
francouzštiny a další.  

Malawi a Zimbabwe

Dále bylo umožněno za po-
slanou částku 60 743 Kč na-
koupit lavice pro školy v Mala-
wi, kde působí český misionář 
František Radecki. 10 419 Kč 
bylo posláno do Zimbabwe, 
kde působil František Radecki 
před nástupem do Malawi.

Lavice pro třídu 3.B v Don Bosco High School v Malawi
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Indie Breads Bangalore
Prostřednictvím exdobrovolnice z Indie Stanislavy Matušinové se podařilo sehnat finanč-

ní prostředky čítající 24 933 Kč pro Breads Bangalore v Indii. Za tento dar byly vytvořeny 
nové záchody a koupelny.

Indie
Ve spolupráci s diecezní charitou Hradec Králové bylo vybráno 160 107 Kč na založení 

průmyslového školícího institutu při středisku mládeže Dona Boska pro výuční program      
k obsluze průmyslového šicího stroje a vytvořením tak pracovní příležitosti pro dívky s ne-
dokončeným školním vzděláním v Senapati v Indii. Jedná se o místo, kde před mnoha lety 
pracoval salesián otec John Med.   
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Desáté vyslání dobrovolníků Cagliera
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Prázdninový seminář.

Seznam podpořených projektů v roce 2014

Podpořený projekt Částka v Kč

Indie - Setting up of Industrial Training Institute at DB 160 107

Kongo - Centrum Bakanja - Oeuvres Maman Marguerite 55 425

Zimbabwe - Radecki František - projekt ve Hwange 10 419

Indie - Breads Bangalore 
(Stanislava Matušinová) - projekt for youth in Hospet

24 933

Malawi – Radecki František - Don Bosco High School 
v Nkhotakota - podpora chodu školy

60 743

Bulharsko - Salesiánské centrum Stará Zagora, Na činnost 4.000,-EURO, 
Na stavbu školy 36.000,-EURO

1 103 200

3. Evropské aktivity

Sadba v roce 2014 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 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 mimo níže uvedení akti-
vity zúčastnili semináře a valného shromáždění, které DBYN bě-
hem roku pravidelně organizuje.
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Název Termín Místo Účastníci

Seminář „The Oratory 
as School for Life“

13.-16.3.2014 Řím (Itálie) Markéta Černá
Michal Malík 

Playground „Play to be…“ 3.-19.7.2014 Belgie Barbora Ženožíčková 
Jana Martínková

STEP 1 „All Alien“ 20.-26.7.2014 Benediktbeuern
(Německo)

David Stodolovský
Kateřina Lédlová
Vítek König

Summer camp 1. – 10. 8.2014 Alicante 
(Španělsko)

Martina Horníčková
Pavel Jakubec

STEP 2 „Youth Hatch!“ 25.8. – 1.9. 2014 Alicante 
(Španělsko)

Martina Müllerová
Zuzana Trávníčková

Seminář "Brace 
for Impact"

16.-19.10.2014 Bratislava 
(Slovensko)

Vašek Martínek
Kateřina Lédlová

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 prostřednic-
tvím jejich zapojení do mezinárodních táborů a kurzů.
Datum: 11. – 13. 4. 2014 – přípravný víkend RINALDI v Praze – 12 účastníků

Česko-anglický letní tábor INLINE ENGLISH CAMP
Již sedmý ročník proběhl od 3. 8 až do 10. 8. 2014. Setkání zaměřeného na procvičení an-

gličtiny metodou „learning by doing“ se zúčastnilo 25 mladých lidí mezi 15-19 lety. Program 
připravoval mezinárodní tým animátorů ze Španělska, Belgie a ČR. Hlavním z cílů tohoto 
campu bylo za pomoci technik neformálního vzdělávání (hry, workshopy, přednášky, refle-
xe, zpětná vazba atd.) přiblížit účastníkům mezinárodní zkušenost a díky interkulturnímu 
prostředí vzbudit v mladých lidech zájem o mezinárodní aktivity. Celý camp se konal v an-
glickém jazyce. 
Datum: 3. – 10. 8. 2014 – Štítary – 35 účastníků.
Setkání týmu: 30. 7. – 3. 8. a 10. – 11. 8. 2014 – Praha – 11 účastníků 

Work Camp neboli Be Useful
Mezinárodní pracovní camp pro zahraniční dobrovolníky se konal v Rumburku a v Pra-

ze. Cílem této aktivity bylo nejen vykonat kus užitečné práce, poznat hlavní město České 
republiky a Rumburk, ale také navázat a prohloubit vztahy mezi českými a zahraničními 
dobrovolníky, a tím položit základ budoucí spolupráce. Oproti úspěšnému loňskému roku     
s 24 účastníky byl tento výrazně menší.
Datum: 20. – 27. 7. 2014 – 5 účastníků   
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EUROtým
Eurotým je skupina dobrovolníků, která propaguje a organizuje mezinárodní akce v rámci 

SADBY. V roce 2014 tvořili tým Ivana Hrubá, Tomáš Kabelka, Petra Svatoňová, Jan Zdráhal, 
Markéta Imlaufová, Kateřina Lédlová, Tereza Lišková, Vašek Martínek, Zuzana Trávníčko-
vá, Karla Fejfarová, Jaroslav Vracovský, Marie Plešková rozená Jakubcová. Každý z členů 
má zkušenosti s dobrovolnictvím jak v ČR, tak i v některé ze zemí EU. Členové Eurotýmu 
zde osobně předávají svoji krátkodobou dobrovolnickou zkušenost v zahraničí účastníkům 
školení.

datum počet účastníků místo

10. 2. 2014 5 Praha

27. 2. 2014 7 Praha

19. 3. 2014 9 Praha

13. 4. 2014 8 Praha

5. 10. 2014 6 Praha

2. 11. 2014 6 Praha

   8. 12. 2014 6 Praha

9 členů EURO a PR týmu navštívilo Kazanlak a Starou Zagoru v Bulharsku při příle-
žitosti oslav 20 let přítomnosti salesiánů v Bulharsku. Seznámili se s místní kulturou, 
prací s romskou menšinou a plány na rozvoj díla do budoucna. PR a EUROtým díky této 
návštěvě poznal práci s dobrovolníky v některé ze zemí Evropské unie a zkušenosti na-
byté zde dále uplatňuje při práci v naší organizaci.  
Datum: 23. – 28. 10. 2014, Bulharsko, Kazanlak a Stará Zagora – 9 účastníků

4. Pomoc při hledání povolání
Come In

V roce 2014 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.

Název setkání Termín Místo Počet účastníků

Come In 28. 2. – 2. 3. 2014 Sebranice 11

Come In 2. – 4. 5. 2014 Sebranice 13

Come In  10 – 12. 10. 2014 Sebranice 12

Come In  5. – 7. 12. 2014 Sebranice 14

„Hned zpočátku jsme měli namalovat na erby, co nás charakterizuje, jakými bychom chtěli 
být, nebo uvědomit si, jaké máme kořeny. Následující přednáška o možnostech rozhodování 
nám dala poznat, jak je důležité umět se správně rozhodnout pro danou věc, a vyjít na cestu 
s Pánem Bohem. Příjemný odpočinek nám dodala partička bowlingu, po které jsme měli čas 
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na duchovní rozhovory s kněžími, a ke spánku jsme ulehali brzy po vyslání do světa našimi 
otci salesiány s modlitbou na rtech. Následujícího dne jsme se totiž vydali na pouť k Panně 
Marii, oděni do Boží zbroje. Během cesty jsme měli možnost rozmýšlet nad tím, co bychom 
chtěli během následujícího školního roku zvládnout. Po absolvování cesty nádhernou příro-
dou, kdy jsme Bohu děkovali za krásně stvořenou krajinu, jsme se všichni sešli u táboráku, 
abychom se pobavili u výborného jídla. Poslední den jsme si domů odnesli upozornění na 
problémy syndromu vyhoření a dozvěděli jsme se o spoustě dalších cest, které vedou s Pá-
nem a ve kterých si každý z nás může vybrat, jakou cestou se příště vydat.“

Štěpán Svoboda

Dotace
Dotace Evropské unie

I v roce 2014 v rámci programu Mládež v akci byla umožněna evropská dobrovolná služ-
ba německému dobrovolníku Patricku Kayserovi. Finanční prostředky byly využity na jeho 
působení v SADBĚ v Praze v Kobylisích. Z prostředků mu byla hrazena strava, ubytování, 
doprava a další náležitosti.

Dotace ČRA
V roce 2014 byl ČRA (Českou rozvojovou agenturou) dotován projekt „SADBA budoucnosti – roz-

voj řízení, strategického plánování a individuálního fundraisingu". Projekt obsahoval 3 výstupy:

Víkend Come In v Sebranicích
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Nově nastavená struktura řízení organizace

•	 Byl navržen a schválen kandidát na vedení odborných konzultací – člen Českého cen-
tra fundraisingu – Jan Kroupa.

•	 Došlo k potvrzení zástupců jednotlivých týmů (tým pro euroaktivity, pro české akti-
vity, Cagliero tým, tým pro Klub přátel, FR tým, PR tým, tým pro technické zázemí).

•	 Předseda SADBY absolvoval 4 individuální konzultace s externím konzultantem. Pro-
běhla 2 setkání věnovaná supervizi klíčových zaměstnanců a jejich úkolů v přelomové 
etapě organizace, kdy bude střídán předseda SADBY.

Tříletý strategický plán organizace

•	 12. 3. 2014 proběhlo pracovní setkání strategického plánování pod vedením externího 
kouče. Za jednotlivé sekce SADBY: J. Vracovský (předseda), M. Sklenář (vnitřní sekce 
– Animátoři, ComeIn), M. Jakubcová a V. Martínek (Eurotým), H. Černoch (IT sekce), 
I. Sochorová roz. Pešatová (PR, FR), M. Müllerová (FR, administrace). Na setkání byl 
představen stav každé sekce a stanovena vize za každou jednotlivou sekci na další tři 
roky. Personální složení zástupců sekcí se scházelo pravidelně pod názvem KOMPOT.

•	 15. 4. 2014 se uskutečnilo pracovní setkání věnované dosahu aktivit v rámci celé re-
publiky, organizační stránce a možnostem zefektivnění práce a další.

•	 27. 5. 2014 a 29. 5. 2015 proběhl proces strategického plánování.

•	 Proběhla 2 výjezdní setkání: 17. – 19. 10. 2014 v Hradci Králové (Cagliero tým) a 28. – 
30. 11. 2014 v Praze (Animátorský tým – vnitřní sekce). Společné setkání pro ostatní 
týmy proběhlo v prostorách Salesiánské asociace 11. 12. 2014.

Zvýšení příjmů z individuálního fundraisingu

•	 Byl vybrán nový pracovník na fundraising na plný úvazek – Martina Müllerová – ko-
ordinátor pro FR a PR

•	 Bylo posíleno jádro fundraisingového týmu, nově rozdělené úkoly a odpovědnost
•	 Proběhla kampaň na podporu rozvojových projektů prostřednictvím postních kasiček 

a adventní rozesílka k vyzvání k opětovnému darování
•	 Byly realizovány 2 děkovné kampaně: 1. Aksanti – slavnostní vyslání dobrovolníků 

do rozvojových zemí a 2. misijní stánek s aktivitami SADBY na Dnech dobré vůle na 
Velehradě.

•	 Zavedena pravidla pro pravidelné a podle možnosti bezprostřední komuniková-
ní s dárci prostřednictvím e-mailů, telefonicky a poštou.

•	 Noví dárci byli osloveni 5 cílovými kampaněmi: rozesílka postních kasiček, advent-
ních přání, příloha v celorepublikovém týdeníku, kampaň Dnes jím jako a kampaň 
ve Staré Boleslavi, kde proběhla prezentace rozvojové práce SADBY a direkt dialog 
s novými dárci.
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Dotace MV ČR 
I v roce 2014 byla Salesiánská asociace Dona Boska podpořena dotací z MV ČR (Minis-

terstvo vnitra České republiky). Finanční prostředky získala na podporu akreditovaných 
dobrovolníků programu Cagliero, Salesiánští animátoři a Margherita.

Dotace MŠMT ČR 
V roce 2014 byla Salesiánská asociace Dona Boska podpořena dvěmi dotacemi z MŠMT 

(Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Finanční prostředky získala na projekty „Ev-
ropou jdeme společně“ a „Společně rosteme“.

1. Evropou jdeme společně
Záměrem projektu bylo zkvalitnit a upevnit vztahy s partnerskými organizacemi v za-

hraničí tak, aby skrze spolupráci docházelo k dlouhodobému a udržitelnému rozvoji všech 
těchto organizací, a to skrze vzájemnou výměnu dobrovolníků, zkušeností a dobré praxe.

Tisk naučně vzdělávacích a propagačních materiálů
V rámci projektu byly vytištěny nové propagační letáky, bannery a fotky Adopce 

nablízko, které pojednávají o dobrovolnické službě mladých lidí z ČR (popřípadě EU), 
kteří vykonávali (vykonávají) svou dobrovolnickou (krátkodobou nebo dlouhodobou) 
službu v ČR, EU i mimo ni. Leták Adopce nablízko má za cíl upoutat pozornost ve-
řejnosti k dobrovolné službě a motivovat je k dalšímu zájmu o ni. V roce 2014 byla 
vytištěna i brožura „Pošli mě,“ která je určena k salesiánskému misijnímu dni.

Konference “Zkušenosti s prací s mladými v zahraničí” 
Tématem na konferenci bylo „Práce s mladými v zahraničí“. Proběhlo na ní představení 

zahraniční zkušenosti dobrovolníků ostatním účastníkům setkání, reflexe zahraniční zkuše-
nosti, předání zkušenosti práce s mladými a inovace při práci s mladými v ČR. 
Datum: 3. – 4. 10. 2014, Praha Karlín – 9 účastníků.

InLine English Camp
Podrobný popis viz oddíl 3 – Evropské aktivity.

Work Camp neboli Be Useful
Podrobný popis viz oddíl 3 – Evropské aktivity.

Mezinárodní setkání týmů (za ČR EUROtým) v Bulharsku
Podrobný popis viz oddíl 3 – Evropské aktivity.
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 A další
Mezinárodní setkání týmů (za ČR PR tým) v Bulharsku a Rakousku, Cagliero metodika...

Společně rosteme
Hlavním cílem projektu bylo za pomoci dobrovolníků (kteří prošli našimi školeními a chtějí 

se dále podílet na chodu organizace) zapojit neorganizované děti a mládež do aktivního života 
společnosti a podporovat tak jejich osobnostní růst i participaci při pořádání dalších aktivit.

Dalším cílem projektu bylo upozornit veřejnost na to, že dobrovolnictví je velmi důležitým 
aspektem občanské společnosti a pomáhá řešit nejen určité sociální problémy díky samotné 
dobrovolné aktivitě (např. snižování kriminality díky práci s dětmi a mládeží), ale také že 
z dobrovolníků vytváří aktivní a zodpovědné občany, kteří mohou být nyní i v budoucnosti 
velkým přínosem pro celou společnost.

PR tým
Zviditelnění aktivit SADBY zajišťoval i letos tým dobrovolníků pod vedením profesionální-

ho odborníka na PR, Tadeáše Nováka. Členy týmu v roce 2014 byli: Marie Kolmačková, Karla 
Fejfarová, Josef Vencl, Andrea Hrečková, Matouš Bičák, Petra Svatoňová, Marie Jakubcová, 
Filip Mašek a Iveta Sochorová (roz. Pešatová). PR tým realizoval úspěšnou březnovou kam-
paň Dnes jím jako Ind, která byla uskutečněna na sociální síti facebook a na vytipovaných 
ZŠ, SŠ i VOŠ.PR tým informuje širokou veřejnost o rozvojových aktivitách a tématech SAD-
BY. V roce 2014 se uskutečnilo:

•	 v březnu: akce „Dnes jím jako Ind“ spočívající v informování veřejnosti a škol o problé-
mech rozvojového světa, 

•	 28. 1. 2014 v Praze – Kobylisy – 5 účastníků celkem,
•	 25. 3. 2014 v Praze – Kobylisy – 10 účastníků celkem,
•	 8. 4. 2014 v Praze – Kobylisy – 8 účastníků celkem,
•	 4. - 5. 7. 2014 na Velehradě – 6 účastníků celkem.

Někteří členové tohoto týmu navštívili Bulharsko a další se pak vypravili k našemu ra-
kouskému partnerovi do Vídně při příležitosti jubilení 10. General Assembly Salesian Youth 
Movement. Seznámili se zde nejen s místními a dalšími evropskými dobrovolníky, ale také 
se zapojili do přípravy mezinárodních oslav 200. výročí narození zakladatele salesiánského 
díla Dona Boska, které proběhnou v srpnu 2015 v Itálii.
Datum: 28. – 30. 11. 2014 – Rakousko, Vídeň – 3 účastníci.

Come In
Podrobný popis viz oddíl 4 – Pomoc při hledání povolání.

Cagliero, Salesiánští animátoři a Margherita
Podrobný popis viz oddíly 1 – Formace a vzdělávání dobrovolníků v ČR a 2 – Misie a rozvo-

jová pomoc.
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CSSA (Celostátní setkání salesiánských animátorů)
Podrobný popis viz oddíl 1 – Formace a vzdělání dobrovolníků v ČR.

Rinaldi a setkání EUROtýmu
Podrobný popis viz oddíl 3 – Evropské aktivity.

A další…

Setkání PR týmu
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Prohlubování partnerství
FoRS (Fórum rozvojové spolupráce) – SADBA je od roku 2009 čle-
nem této platformy neziskových rozvojových organizací. 

DBYN (Don Bosco Youth Net) – Jedná se o mezinárodní síť salesián-
ských organizací Dona Boska, které pracují s mládeží. SADBA je členem 
od roku 2008.

Erasmus+ - spolupráce SADBY s EU v rámci 
Evropské dobrovolné služby a nově projektu 
Spolupráce na inovacích a výměna osvědče-
ných postupů.

Koalice Za snadné dárcovství – SADBA se stala v roce 2014 mimořádným členem Koalice 
Za snadné dárcovství, která se zabývá podporou individuálního fundraisingu v neziskovém 
sektoru.

Účast na školeních a konferencích

Pořadatel Název semináře Termín Místo Účastník

Bohemian 
institut, s.r.o.

Kurz AJ 9. 2013 – 1. 2014 Praha I. Hrubá

ZS.YES, s.r.o. Kurz AJ 11. 2013 – 2. 2014 Praha M. Mýto

Divoké Husy Refraiming 
the message

15. 1. 2014 Praha J. Vracovský

Salesiánská 
provincie Praha 
& Sadba

Seminář salesián-
ských ekonomů
a fundraiserů

25. – 26. 2. 2014 Praha M. Mýto
J. Vracovský
M. Müllerová

Dům zahraniční 
spolupráce

Školení Erasmus+ 25. 3. 201 Praha J. Vracovský
M. Müllerová

SHM Festival SHM 17. 5. 2014 Pardubice J. Vracovský
M. Müllerová

FoRS Valná hromada
 FoRS

3. 6. 2014 Praha J. Vracovský
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Pořadatel Název semináře Termín Místo Účastník

České centrum 
fundraisingu

Intenzivní 100 ho-
dinový kurz profe-
sionálního fundrai-
sera

Červen 2014 Praha M. Müllerová

Sdružení Tereza Reframing the me-
ssage, workshop 
zaměřený na mar-
ketingovou komu-
nikaci a PR

Červen 2014 Praha M. Müllerová

Dny lidí dobré vůle 4. – 5. 7. 2014 Velehrad J. Vracovský
D. Matula
M. Jirák a další

Týdenní soustředě-
ní v oblasti podni-
kání a social entre-
preneurship

Srpen 2014 El Campello
 – Allicante,
 Španělsko

M. Müllerová

Salesiánská 
provincie Praha

Exercicie s I. M. Ru-
pinikem

31. 8. – 6. 9. 2014 Velehrad

YES.cz Kurz AJ Podzim 2014 Nymburk M. Mýto

Salesiánská
asociace Dona 
Boska

Školení salesián-
ských ekonomů

Březen 2014 Praha M. Mýto

Svaz účetních Účetní uzávěrka 
v praxi

Únor 2014 Praha M. Mýto

Svaz účetních Občanský zákoník 
v návaznosti na da-
ňový řád

Únor 2014 Praha M. Mýto

Koalice 
pro snadné dár-
covství

Online fundraising: 
5 ways to improve 
your online fun-
draising

14. 10. 2014 Praha J. Vracovský
P. Centko

Salesian Youth
Movement

10. General As-
sembly of Salesian 
Youth Movement 
(SYM)

28. – 30. 11. 2014 Vídeň J. Vracovský
P. Centko

FoRS Seminář „Projekty 
financované z EU: 
Nástroje a progra-
my pro NNO, řízení 
projektů a audity“

9. – 10. 12. 2014 Praha J. Vracovský

Taizé Praha Dny důvěry 28. 12. 2014
 – 2. 1. 2015

Praha J. Vracovský
P. Centko
D. Matula 
a další

A další
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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 navázání nových partnerství,
•	 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,
•	 rozšíření okruhu podporovatelů dobrovolníků skrze projekt Adopce nablízko.

Dobrovolnický program „Salesiánští animátoři“

•	 Pokračování v přípravě dobrovolníků (běh H+I+J+K) a zahájení jejich dobrovolné čin-
nosti,

•	 zahájení jedenáctého ročníku přípravy (běh K),
•	 prohlubování možností zapojení salesiánských animátorů v rámci Evropy,
•	 přijetí nových členů realizačního týmu, především z řad absolventů školení,
•	 celková zásadní inovace programu ve spolupráci se salesiánskými středisky.

Program „Rinaldi“

•	 Prohlubování spolupráce s Don Bosco Youth Net a jeho členskými organizacemi,
•	 příprava krátkodobých dobrovolníků a účastníků salesiánských mezinárodních ak-

tivit,
•	 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 a www.adopcenablizko.cz, 
•	 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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Adopce nablízko®

Fundraisingový a osvětový program Adopce nablízko® pokračoval i v roce 2014. Jeho hlav-
ní motto „Pomocí blízkých pomáhejme daleko“ vychází z myšlenky, že každý z nás může 
pomoci prostřednictvím dobrovolníka, který bez nároku na odměnu, stráví rok svého života 
intenzivní prací zaměřenou na potřebné děti danné oblasti v salesiánských dílech Dona 
Boska na celém světě. 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.

Program Adopce nablízko je součástí sociální sítě Facebook, kde měl k poslednímu dni 
roku 2014 celkem 1025 fanoušků a lze zde nalézt aktuální informace o dobrovolnících pů-
sobících v rozvojových projektech. Někteří podporují dobrovolníky finančně, jiní propagací 
či modlitbou. 

Adopce nablízko na Dnech dobré vůle
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Hospodaření v roce 2014

PŘÍJMY V ROCE 2014:

Tržby z prodeje služeb – účastnické příspěvky 316 280 Kč

Tržby z hospodářské činnosti 210 834 Kč

Úroky 26 831 Kč

Kursové zisky 63 Kč

Jiné ostatní výnosy – náhrady za vyslání dobrovolníka 52 603 Kč

Přijaté příspěvky a dary celkem 2 179 671 Kč

z toho přijaté dary 2 033 748 Kč

z toho veřejná sbírka 1 112 Kč

z toho příspěvky na činnost 139 511 Kč

z toho členské příspěvky 5 300 Kč

Provozní dotace celkem 840 580 Kč

z toho Evropský sociální fond – MPSV – vyúčtování -132 048 Kč

z toho Evropská komise – EVS 55 628 Kč

z toho MV ČR:

Cagliero 100 000 Kč

Margherita 80 000 Kč

Salesiánští animátoři 70 000 Kč

             z toho MŠMT ČR: Společně rosteme 115 000 Kč

                                             Evropou jdeme společně 222 000 Kč

             z toho ČRA: SADBA budoucnosti... 330 000 Kč

Příjmy celkem 3 626 862 Kč

VÝDAJE V ROCE 2014:

Spotřebované nákupy 332 686 Kč

Služby 1 656 897 Kč

Osobní náklady 830 369 Kč

Daně a poplatky 1 631 Kč

Ostatní náklady 1 845 Kč

Poskytované příspěvky 343 715 Kč

Vedlejší hospodářská činnost 55 511 Kč

Výdaje celkem 3 222 654 Kč
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Ing. Mgr. Jaroslav 
Vracovský SDB

předseda SADBY

Mgr. Martina Müllerová
koordinátor

 fundraisingu a PR

Milan Mýto
účetní

Mgr. Iveta Sochorová 
PR a fundraising

Ing. Hynek 
Černoch SDB

technické 
zázemí SADBY

Mgr. Marek 
Sklenář SDB 

koordinátor pro-
gramu Salesiánští 

animátoři 
a Margherita 

Na aktivitách SADBY se dále podílí mnoho dalších spolupracovníků. Většina z nich pomáhá 
dobrovolnicky.

Tým Cagliero 2013/2014 + 2014/2015

Markéta Obručová Ondřej Bílý Jaroslava Vanišová Jiří Pavelec  Jaroslav 
Mikeš SDB

Personální zajištění programů
V roce 2014 pracovalo v SADBĚ 6 zaměstnanců (na plný či zkrácený úvazek):
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Jaroslav 
Vracovský SDB

Pavel Marčík Lenka Prasličáková

Zahraniční a čeští dobrovolníci v SADBĚ

Peter Centko Patrick Kayser

Tým Salesiánští animátoři běh G

Markéta 
Hanáková FMA

Jaroslav 
Trávníček SDB

Tomáš Tököly Petra Janečková

Tým Salesiánští animátoři běh H

Marek 
Sklenář SDB

Jaroslav 
Trávníček SDB

Filip Vodrážka Zuzana 
Magerová FMA

Anežka Kopecká

Radek Baselides
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Tým Salesiánští animátoři běh I

Marek Sklenář SDB
Jana Plevová FMA
Pavla Oklešťková
Kateřina Mácová
František Jakubec

Tým Salesiánští animátoři běh J: 

Marek 
Sklenář SDB

Jiří Baláš SDB Jiří Heller Markéta 
Hanáková FMA

Dominika Semerádová

Vít Zajac Jiří Machálek Hynek 
Černoch SDB

Tomáš Lenikus
programátor 

IT tým
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PR tým

Tadeáš Novák Karla Fejfarová Marie Kolmačková Petra Svatoňová

Andrea Hrečková Josef Vencl Matouš Bičák Marie Plešková
roz. Jakubcová

Filip Mašek

Lektoři

Jaroslav Mikeš SDB Pavel Nováček Radek 
Gottwald SDB

Ladislav 
Nádvorník SDB

Petr Mokrejš

Petr Vaculík SDB Marcel Drlík

Martina Müllerová
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Jan Zdráhal

EURO tým

Ivana Hrubá Marie Plešková Tomáš Kabelka Petra Svatoňová Markéta Imlaufová

Kateřina Lédlová  Tereza Lišková Václav Martínek Zuzana Trávníčková

Karla Fejfarová Jaroslav 
Vracovský SDB

Cagliero 11:

Jiří Rataj ASC Jan Baumann Jana Švecová
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Ostatní:

Vít Kostečka 
(sazeč, 

administrativa)

Jan Kroupa 
(FR expert)

Martina Mončeková
 (grafička)

Josef Gut ASC
 (primář)

Viera Gutová ASC 
(odbornice 

na psychiatrii)

Eva Fiřtová ASC

Dobrovolníci společně s předsedou Sadby zdraví z Velehradu
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Partneři a dárci
Bez pomoci dalších bychom zvládli jen velice málo. Děkujeme všem, kteří s námi v roce 2014 
spolupracovali:
 
Národní partneři

•	 Ministerstvo vnitra ČR,
•	 Ministerstvo zahraničních věcí ČR,
•	 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
•	 Národní institut dětí a mládeže,
•	 Dům zahraniční spolupráce,
•	 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,
•	 Koalice pro Snadné dárcovství
•	 a další...

Zahraniční partneři

•	 Nadace Don Bosco, Bulharsko,
•	 Salesiáni na Don Bosco Bulgaria,
•	 Oeuvres Don Bosco, Demokratická republika Kongo,
•	 BREADS, Indie,
•	 Inspectoría de Guadalajara, Mexiko,
•	 Don Bosco Provincial House Dimapur, Indie,
•	 Benediktbeuern, Německo,
•	 BOVA, Savio House, Bollington, Velká Británie,
•	 Salesiánská provincie Etiopie,
•	 Don Bosco International,
•	 Don Bosco Youth Net.

Významní dárci

•	 Josef KVAPIL a.s. 
•	 a mnoho dalších… 



Salesiánská asociace Dona Boska, o. s.
spolek vedený v rejstříku L 15911 u Městského soudu v Praze

IČO: 27006131, DIČ: CZ 27006131

Statutární orgán:
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


