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úvodní slovo
Drazí přátelé,
nedávno jsem si pročítal deset výročních zpráv, které byly od založení Sadby v roce 2005 publikovány pod vedením mého předchůdce.
Hned ta první z nich má na úvodní straně kresbu statného vinného
keře se zralými hrozny a začíná slovy: „Sadba je jako malá rostlinka.
Jako zázrakem vyrůstá… A věřím, že vyroste ve strom, ve kterém
naleznou zázemí a ochranu mnozí potřební.“
Domnívám se, že je dobře vidět, jak během již téměř jedenácti let
Sadba skutečně vyrostla ve statný a košatý strom. A jak díky jeho plodům nebo aspoň
příjemnému stínu pomáhá v životě mnoha lidem.
Na Sadbě se v uplynulém roce mnohé změnilo. Především ji opustil její zakladatel
a první předseda P. Jaroslav Vracovský, který se touto dobou připojuje k salesiánské
misii v Mongolsku, a bez něhož by dnes Sadba nebyla tím, čím je. Jeden z jejích zakládajících členů a člen představenstva P. Antonín Nevola v listopadu 2015 zemřel.
Změnili se mnozí pracovníci, přišel nový předseda. Dá se říci, že to bylo takové malé
zemětřesení. A jakkoli se zemětřesení dá do jisté míry předvídat, většinou s sebou
přináší určitou dávku nejistoty a momenty překvapení. Zároveň však často vede lidi
k větší soudržnosti a vzájemné pomoci a dokáže prověřit pevnost a funkčnost toho,
co bylo vystavěno.
Chceme společně s vámi dále pečovat o nám svěřený košatý strom Sadby, v některých místech jej prořezat nebo zastřihnout plané výhonky. Po přechodovém roce 2015
plném změn jsme vstoupili do roku, ve kterém se chceme znovu zamýšlet nad naším
posláním, usilovat o vnitřní stabilizaci týmu a hledat nové možnosti, kde a jak bychom
mohli být užiteční druhým.
Dobře víte, že bez vás – našich přátel, dobrodinců, příznivců a dobrovolníků – bychom
toho nikdy nemohli dosáhnout. Chceme vám moc poděkovat za všechno, co děláte pro
Sadbu, misijní dílo a druhé lidi vůbec.
S přáním všeho dobrého a s vděčností
P. Pavel Ženíšek, salesián
předseda Sadby
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1. Poslání
a cíle Sadby
Spolek Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) byl založen s cílem podporovat výchovu dětí a mládeže k etickým hodnotám v salesiánském stylu. Sdružuje převážně právnické osoby, například 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
• mezinárodní aktivity pro mládež
• vzdělávání a výchova dobrovolníků • misijní a rozvojová pomoc a osvěta
• celonárodní aktivity pro mládež
• podpora činnosti vlastních členů
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2. Členové
a orgány Sadby
V roce 2015 došlo ke změně názvu organizace na zapsaný spolek.
K 31. 12. 2015 měla Sadba 12 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 (zemřel 27. 11. 2015)

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., 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 do 30. 9. 2015
• Ing. Mgr. Pavel Ženíšek od 1. 10. 2015

Členové revizní komise
• Mgr. Evžen Rakovský
• Mgr. Petr Kopřiva

Členové představenstva
•
•
•
•

Mgr. Antonín Nevola (zemřel 27. 11. 2015)
Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský
PhDr. Zdeněk Jančařík do 31. 8. 2015
Ing. Mgr. Pavel Ženíšek od 1. 9. 2015
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3. Základní
aktivity SADBY

PR

KOMUNIKACE S MÉDII
ADOPCE NA BLÍZKO
EKONOMICKÁ PODPORA

V RÁMCI ČR

1. MISIE A ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
Cagliero – salesiánský
volontariát
Misijní animace
a rozvojové vzdělávání
Rozvojové projekty

3. EVROPSKÉ AKTIVITY
Program Rinaldi
Krátkodobá dobrovolnictví v zahraničí
Mezinárodní setkání
Mezinárodní školení
animátorů
Inline, Be Useful Camp
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VEN Z ČR

2. FORMACE A VZDĚLÁVÁNÍ
DOBROVOLNÍKŮ V ČR
Salesiánští animátoři
Margherita
Celostátní setkání
salesiánských
animátorů

4. POMOC PŘI HLEDÁNÍ
POVOLÁNÍ
Cyklus Come In
Doprovázení, dny ztišení,
duchovní obnovy

3.1 miSie a rozvoJová pomoc
3.1.1 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 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, kteří vykonávali dobrovolnou službu v roce 2015
V průběhu roku 2015 ukončilo svoji dobrovolnou službu 16 dobrovolníků,
kteří byli vysláni na dobrovolnou službu v roce 2014 a 2015:
Jméno
a příjmení

Trvalé
bydliště

od – do

1

Pavel Bradáč

Nivnice

září 2014 – červenec 2015

2
3

Peter Centko*
Jonáš Gloss

září 2014 – červen 2015
říjen 2014 – květen 2015

4

Martin Hlaváč

říjen 2014 – listopad 2015

Indie SV

5

Dominik Honěk

Prešov
Piešťany
Veselí nad
Moravou
Havířov město

Etiopie,
Indie SV
ČR
Indie SV

6

Helena Janíková

Luhačovice

říjen 2014 – srpen 2015

7

Lenka Jelínková

8

Jakub Ludvík

9 Veronika Májková
10 Barbora Miklasová
11
Martin Pawlas
12

Radka Stránská

13

Petra Svatoňová

Zruč nad
Sázavou
Stará
Boleslav
Nivnice
Prostějov
Havířov
Žďár nad
Sázavou
České
Meziříčí

říjen 2014 – srpen 2015

říjen 2014 – srpen 2015

místo DS

Bulharsko
(Kazanlak)
Bulharsko
(Stará Zagora)
Bulharsko
(Stará Zagora)

září 2014 – prosinec 2014

Anglie

září 2014 – červenec 2015
srpen 2014 – červenec 2015
září 2014 – červenec 2014

Etiopie, Keňa
DR Kongo
Etiopie

srpen 2014 – červenec 2015

Zambie

září 2014 – květen 2015

Zambie

*Od 1. 1. – 30. 6. 2015 působil na Sadbě v Praze jako dobrovolník Evropské dobrovolné služby
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„Obdarování, které se člověku skrze dobrovolnictví dostává, je neuvěřitelné.
Až se cítím hloupě, že jako dobrovolník tu „dostávám vyšší plat“ než kdejaký
sebelepší úředník – vděčné úsměvy holek, když jim pomůžu s domácím úkolem; radost z pochopení matematického příkladu; smích z mé snahy opakovat
nyanja slovíčka; sdílení vysněné budoucnosti; společné hraní her a nadšení
z výhry; pocit, když kolem mě sedí hlouček holek a dychtivě poslouchají příběh, který jim čtu; společné modlitby a písně; sdílení radosti i smutku – to vše
a mnohem víc, co tu člověk každý den dostává, se nedá vyrovnat zlatem.”
Z dopisu Radky Stránské, dobrovolnice v Zambii

2. Dobrovolníci, kteří v roce 2015 dokončili přípravu a zahájili
dobrovolnou službu
Příprava dobrovolníků započatá v druhé polovině roku 2014 pokračovala i během roku 2015. V průběhu roku 2015 se uskutečnilo 5 dalších přípravných
víkendů:
Termín

Místo

Náplň víkendu

Počet účastníků

16. – 18. 1. 2015

Velehrad

Setkání s tichem

30

13. – 15. 2. 2015

Pardubice

Interkultura

25

13. – 15. 3. 2015

Teplice

Praktický víkend

24

17. – 19. 4. 2015

Praha

Rozvojová spolupráce

19

12. - 14. 6. 2015

Ostrava

Krizové momenty, vyslání

28
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Po úspěšném ukončení přípravy a po slavnostním vyslání v červnu 2015 se
na dobrovolnickou službu vydalo celkem 7 dobrovolníků:

Krátkodobí dobrovolníci CAGLIERO – salesiánský volontariát
Jméno
a příjmení

Trvalé
bydliště

od – do

místo DS

1

Veronika Kobzová

Brno

červenec 2015

Bulharsko

2

Anna Kotrbová

Praha

červenec 2015

Bulharsko

3

Martin Novodvorský

Praha

červenec 2015

Bulharsko

4

Sylva Roglová

Praha

červenec 2015

Bulharsko

Dlouhodobí dobrovolníci CAGLIERO – salesiánský volontariát
Jméno
a příjmení

Trvalé
bydliště

od – do

místo DS

1

Anna Šenovská

Brno

srpen 2015 – červen 2015

Zambie

2

Pavel Šuba

Dolany

září 2015 – únor 2016

Zambie

3

Martina Švehláková

Kroměříž

srpen 2015 – červen 2016

Indie

Dobrovolníci vyslaní přes Evropskou dobrovolnou službu
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Jméno
a příjmení

Trvalé
bydliště

od – do

místo DS

1

Jitka Bradáčová

Rousínov

září 2015 – červenec 2016

Bulharsko
(Stará Zagora)

2

Kristýna Navrátilová

Ivančice

září 2015 – červenec 2016

Bulharsko
(Stará Zagora)

3

Petra Stránská

Slaná

září 2015 – červenec 2016

Bulharsko
(Stará Zagora)

4

Josef Vencl

Šedivec

září 2015 – červenec 2016

Bulharsko
(Stará Zagora)

3. Noví dobrovolníci v přípravě
V říjnu 2015 začala příprava dalšího běhu dobrovolníků, již ročník „L“.
Do konce roku 2015 proběhla tato setkání:
Termín

Místo

Náplň víkendu

Počet účastníků

16. – 18. 10. 2015

Hradec Králové

1. víkend – Co?

31

20. – 22. 11. 2015

Praha

2. víkend – Skutečně
chci odjet?

28

11. – 13. 12. 2015

Brno

3. víkend – Jak a co
chci předávat?

26

Na tato setkání bude navazovat dalších 5 víkendových setkání v průběhu
první poloviny roku 2016.

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:
•
•
•
•

11/2015 – VŠB-TUO – obor nanotechnologie
12/2015 – Farnost Havířov – Šumbark
Český rozhlas (5/2015) – Jaroslav Vracovský o dobrovolnickém programu
Novinky CZ (3/2015) – o přípravném víkendu v Teplicích
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• Rádio Proglas (12/2015) – pořad o dobrovolnictví – Martin Hlaváč
o dobrovolnické zkušenosti v severovýchodní Indii a další
Dobrovolníci se též podílejí na přípravě nového ročníku kurzu Cagliero.
Dobrovolníci, kteří se v roce 2015 vrátili z dobrovolné služby, měli povinnost
zúčastnit se víkendového hodnotícího setkání, kde si mohli navzájem předat
zkušenosti a zhodnotit prožitou dobrovolnou službu. Toto setkání vedla paní
Viera Gutová – primářka a odbornice na psychiatrii. Programu se účastnili
i koordinátoři programu Cagliero.
Termín

Místo

Náplň víkendu

Počet účastníků

4. – 6. 12. 2015

Praha

Hodnotící víkend
po návratu

19

4. Zahraniční dobrovolníci v ČR
Od září 2014 do května 2015 působil na Sadbě slovenský dobrovolník Peter
Centko. Vzhledem k personálním změnám na Sadbě a s tím spojené snížené
možnosti péče a pozornosti o nového dobrovolníka jsme se v druhé polovině
roku 2015 rozhodli nového nepřijímat.
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3.2 Formace a vzděláváNí dobrovolNíků v Čr
3.2.1 dobrovolNický program „SaleSiáNští
aNimátoři“

Dobrovolnický program Salesiánští animátoři si klade za cíl kvalitně připravit
mladé lidi (od 15 let) na dobrovolnou službu. V roce 2015 skončil tříletý cyklus animátorského běhu H (dokončilo jej 15 účastníků); probíhá tříletý cyklus
animátorského běhu I, který skončí na jaře roku 2016, a dvouletý cyklus J.
Od nového školního roku 2015/2016 byl otevřen animátorský běh K.
v rámci projektu Salesiánští animátoři v roce 2015 byly čtyři skupiny dobrovolníků
• 1. skupina (běh H) ve školním roce 2014/2015 ukončila tříleté školení. Program
úspěšně dokončilo celkem 15 animátorů (obdržením certifikátu).
• 2. skupina (běh I) začala přípravu na dobrovolnou službu ve školním roce 2013/14
a ve školním roce 2014/15 vstoupila do druhého roku přípravy.
• 3. skupina (běh J) začala svou přípravu prvním víkendem již v roce 2014. V roce
2015 v těchto školeních pokračovala.
• 4. skupina (běh K) se začala připravovat na dobrovolnou službu ve školním roce
2015/2016. Na tomto školení se začalo připravovat celkem 20 mladých lidí. Tato
školení budou dále pokračovat v roce 2016.

15

termíny a místa víkendů
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Termín

Místo

Běh

Počet účastníků

9. – 11. 1. 2015

Pardubice

I – 5. víkend

27

6. – 8. 2. 2015

Plzeň

J – 2. víkend

31

10. – 12. 4. 2015

Pardubice

I – 6. víkend

23

24. – 26. 4. 2015

Praha

J – 3. víkend

26

29. – 31. 5. 2015

Sebranice

J – 4. víkend

27

25. – 28. 9. 2015

Cakov u Litovle

I – 7. víkend

23

1. – 4. 10. 2015

Vranice

J – 5. víkend

29

27. – 29. 11. 2015

Brno-Žabovřesky

K – 1. víkend

23

4. – 6. 12. 2015

Praha

J – 6. víkend

29

11. – 13. 12. 2015

Pardubice

I – 8. víkend

22

Navazující aktivity
Dobrovolníci pracují v jednotlivých salesiánských střediscích. Během roku
2015 proběhla 4 víkendová setkání doprovázení (nejen) pro animátory, která
mají mimo jiné za úkol pomoci dobrovolníkům reflektovat jejich službu a pomoci při orientaci v povolání.
O víkendu ve dnech 7. – 9. 8. 2015 se na Velehradě uskutečnilo setkání salesiánských animátorů v rámci oslav 200 let od narození Dona Boska. Setkání
mělo charakter vzdělávací i zábavný: výměna zkušeností, kontaktů, navázání
přátelství a vytváření mezistřediskových projektů.
„My, kteří se letos připravujeme k maturitě, jsme ocenili mezipředmětovou
koncepci setkání. Nejenže jsme se nezapomenutelnou formou seznámili s psychologií a komunikací, ale ještě jsme si zopakovali dějiny literatury!
V každém mýtu je kus pravdy a zvlášť v těch, které se tradují po staletí. Stejně
tak i v tom o měděném zrcadle, který následoval páteční přednášku o úvodu
do psychologie. Měděná zrcadla totiž musí být pravidelně leštěna, aby odrážela ostře. Také my, pokud chceme mladým předat jasné ideje, se musíme starat
o svou duši a poznávat ji – k čemuž koneckonců psychologie slouží.“
Od účastníků Animátorů běhu K

3.2.2 program „margherita“
Tento program nabízí školení zejména zralejším lidem (jak v pracovním poměru, tak maminkám na mateřské dovolené, studentům i nezaměstnaným) a týmům Sadby, aby se kvalifikovaně 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 10hodinovou přípravu, během níž dobrovolník absolvuje
základní přípravu pro práci s dětmi a mládeží v rámci platných zákonů a salesiánských kritérií.
příprava dobrovolníků
Školení Margherita proběhlo ve dvou skupinách – první skupina v termínu
14. 10. 2015 (2 účastníci), druhá skupina v termínu 13. 12. 2015 (2 účastníci).
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V těchto dvou termínech byli proškoleni celkem 2 účastníci z Turnova a z Prahy. Školení bylo rozděleno do dvou bloků.
průběh dobrovolné služby
Celkem mělo uzavřenou dobrovolnickou smlouvu v tomto roce (ke dni
1. 1. 2015) 18 dobrovolníků. Tito dobrovolníci pracují v jednotlivých salesiánských střediscích po celé ČR.

3.2.3 pomáháme ve Světě
V roce 2015 se Sadba zapojila do několika projektů, na které přeposílala peníze
od jednotlivých dárců.

AFRIKA
kongo – bakanja
V rámci osvětové kampaně „Dnes jím jako Konžan“, který byl zaměřen zejména na děti ZŠ, SŠ a VOŠ, žáci a studenti mohli vyplnit pracovní listy a vyzkoušet si uvařit typický konžský pokrm. Zábavnou formou
tak získali lepší náhled do problematiky zemí třetího světa. Využít mohli též velkého množství doprovodných materiálů na webových stránkách
například videa, fotografie, příběhy aj. V rámci projektu byla vyhlášena
soutěž, jejímž prostřednictvím mohly vyhrát 3 třídy, které vybraly nejvíce finančních prostředků. Celkem se vybralo 28 143 Kč a finanční obnos byl využit
na podporu dobrovolníků a střediska Bakanja pro chlapce z ulice v Lubumbashi v Kongu.
zambie – radka Stránská
V roce 2015 působila v hlavním městě
Zambie v Lusace naše dobrovolnice Radka Stránská. Svou dobrovolnickou službu
prožívala v díle sester salesiánek (FMA)
v tzv. „Městě naděje“ (City of Hope).
Z celkové částky 35 088 Kč byla hrazena
část nákladů na přípravu Radčiny cesty,
samotná cesta do Zambie a zbylá část
byla využita na různé výdaje během dobrovolné mise v Lusace.

18

ASIE
indie – golaghat – Jonáš glos
Na podporu našeho dobrovolníka Jonáše Glose se vybralo celkem 21 000 Kč.
Část peněz byla využita k samotnému vyslání, zbytek pak na podporu díla
v Golaghatu.
indie – dimapur – podpora dětí a mládeže
Celkem 55 459 Kč se podařilo shromáždit na tzv. dílo otce Johna Meda v severovýchodní Indii, peníze byly použity na školní stipendia pro chudé děti v této neklidné
oblasti.
indie – child Sponsoring program don bosco
Pro podporu dětí v nouzi a dětí ulice se v tomto programu podařilo shromáždit téměř 36 000 Kč. Tyto prostředky byly využity na školní stipendia pro chudé
děti v Bangalore v jižní Indii prostřednictvím tamější organizace BOSCO.

mongolsko – Jaroslav vracovský
V roce 2015 se začal připravovat na své nové misijní poslání bývalý předseda
Sadby Jaroslav Vracovský. Jeho budoucí destinací se stává mladé salesiánské dílo v Mongolsku, které bylo na začátku tohoto století založeno salesiány
z Vietnamu. Z darů těch, kteří přispěli na přípravu cesty Járy do Mongolska, bylo
hrazeno technické vybavení, jízdné a robné pozornosti pro jeho první návštěvu
v Mongolsku během října 2015.
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Nepál – zemětřesení
Celkem bylo vybráno 85 521 Kč. Prostředky určené na likvidaci následků ničivého zemětřesení byly poslány přes salesiánskou misijní prokuru v Indii.

EVROPA
bulharsko
Podpora činnosti salesiánů v Bulharsku opět patřila k důležitým činnostem
Sadby. V rámci projektu s názvem „Postav školu a kostel“, který je určen
na výstavbu nového salesiánského centra ve Staré Zagoře, bylo v roce 2015
odesláno 40 000 EUR (cca 1 080 000 Kč). Stavba školy a kostela začala na
Popeleční středu roku 2015.

Seznam podpořených projektů v roce 2015
Podpořený projekt

Indie – podpora dobrovolníka Jonáše Glosse

21 009 Kč

Zambie – podpora dobrovolnice Radky Stránské

35 088 Kč

Kongo – Bakanja centre – školné pro Vital Nyange

50 863 Kč

Indie – Child Sponsoring Program Don Bosco

35 977 Kč

Nepál – poskytnutý příspěvek na pomoc po zemětřesení

85 521 Kč

Indie – Provincial House Dimapur – podpora dětí a mládeže

55 459 Kč

Mongolsko – podpora misie Jaroslava Vracovského

33 806 Kč

Bulharsko – Salesiánské centrum Stará Zagora – stavba
40.000 €

Celkem
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Částka

1 083 200 Kč

1 400 923 Kč

3.3 evropSké aktivity
Sadba v roce 2015 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 mimo níže uvedení aktivity zúčastnili semináře a valného
shromáždění, které DBYN během roku pravidelně organizuje.

Název

Termín

Místo

Účastníci

Phoenix
Summer Camp

17. 7. – 8. 8. 2015

(Bollington) Anglie

František Vlach
Jana Martínková

Playgrounds

5. 7. – 19. 7. 2015

Belgie

Silvie Sindy
Rumanová
Michal Dostál
Pavel Malý
Veronika Wilczková

STEP 1

19. – 26. 7. 2015

Vídeň (Rakousko)

Jana Harníková
Kristina Macounová
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STEP 2 „Out of
the box“

31. 8. – 7. 9. 2015

(Sliema) Malta

Anežka Kopecká
Ludvík Rubáš

STEP 3

5. 7. – 12. 7. 2015

Bollington (Anglie)

Kateřina Lédlová
Zuzana Trávníčková

Youth
Conference

19. – 26. 1. 2015

Bonn (Německo)

Ludvík Rubáš
Jakub Ambrozek
Jana Martínková
Dorota Janžurová
Michal Malík

Seminář „Step
Forward“

12. – 15. 3. 2015

Brusel (Belgie)

František Novotný
Markéta Imlaufová

Sale Oratoř

24. 8. – 6. 9. 2015

Vídeň (Rakousko)

Barbora Ženožičková
Lucie Kopecká

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.
Přípravný víkend RINALDI v Praze
17. – 19. 4. 2015, 10 účastníků.

Česko-anglický letní tábor INLINE ENGLISH CAMP
Již osmý ročník proběhl od 26. 7 až do 3. 8. 2015. Setkání bylo zaměřeno
na procvičení angličtiny v mezinárodním a interkulturním prostředí, a přesto na „domácí půdě“. Táboru se zúčastnilo 25 mladých lidí mezi 15-18 lety.
Program připravoval mezinárodní tým animátorů ze Rakouska, Kanady a ČR.
Hlavním z cílů tohoto tábora bylo za pomoci technik neformálního vzdělávání (hry, workshopy, přednášky, duchovní program) učit mladé lidi angličtinu
a motivovat je k osobnostnímu rozvoji. Dalším opěrným bodem tábora byl
duchovní program, jenž je na táboře přítomen jak tradiční formou (mše), tak
netradičním pojetím (modlitby, workshopy). Naší snahou je taktéž probudit
v mladých lidech zájem o mezinárodní aktivity a motivovat je k účasti v Rinaldi
programu a dalších salesiánských aktivitách. Celý program tábora je realizován v anglickém jazyce. Tento tábor je na poli křesťanských – katolických akcí
zcela unikátním a velice vydařeným projektem
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Stará Ves nad Ondřejnicí
26. 7. – 3. 8. 2015, 35 účastníků.
Setkání týmu
23. 7. a 3. 8. 2015, Praha-Kobylisy,
6 účastníků

EUROteam
EUROteam je skupina dobrovolníků, která propaguje a organizuje mezinárodní
akce v rámci Sadby a programu Rinaldi. Zprostředkovávají mladým dobrovolníkům zahraniční akce, kterých je možné se zúčastnit v průběhu celého
školního roku. Pro tyto vybrané dobrovolníky pořádá EUROteam také přípravný víkend, který je má připravit na jejich výjezd, poskytnout jim informace
o programu a navázat s nimi osobní kontakt.
V roce 2015 tvořili tým:
Markéta Imlaufová, Kateřina Lédlová, Tereza Lišková, Vašek Martínek a Zuzana Trávníčková. Tým pracoval pod supervizí Jaroslava Vracovského. Každý
z členů má zkušenosti s dobrovolnictvím jak v ČR, tak i v některé ze zemí EU.
Členové EUROteamu zastávají příslušné role, jež jsou v rámci struktury EUROteamu vytyčeny.
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3.4 pomoc při hledáNí povoláNí – come iN
Kurz „Come In“ zahájený v roce 2008 pokračuje i v roce 2015. 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

6. – 8. 3. 2015

Jeníkov u Hlinska

5

Come In

1. – 3. 5. 2015

Sebranice

6

Come In

10 – 13. 9. 2015

Čučice

12

Come In

27. – 29. 11. 2015

Sněžné

14

Přátelství se při tomto víkendu mezi námi upevnilo. Přispěla k tomu i zábava,
které jsme si užili mnoho. V rozloučení mezi námi jsme cítili chuť se brzy setkat
a prožít spolu chvíle přátelství, nejpozději však za rok, na Come in back.
Štěpán Svoboda
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V termínu 11. – 13. 9. se v Čučicích sešla veskrze chlapská parta. Na místní
faře jsme prožili Víkend s velkým V. A co že se zde odehrálo?
Nic menšího, než první setkání z cyklu Come In. Tohoto „cyklu podnětných
setkání pro ty, kteří vážně hledají svou životní cestu,“ jak zní podtitul celého
projektu, nastartoval letos již osmý ročník. Pod křídly salesiánů P. Radka Gottwalda a P. Jaroslava Mikeše se nás sešlo dvanáct. Každý jiného věku, z jiného
místa naší vlasti, s jiným životním příběhem. A přece nás něco spojovalo –
touha hledat a nacházet.
A spojil nás také Někdo. Jak prohlásil hned na začátku Mižu: „Ten Duch je tady
cítit.“ A v tomto Duchu se nesl celý víkend.
Společné modlitby a mše v týpíčku, kde byl zřízen regulérní svatostánek, přednášky na různá témata, individuální rozhovory, workshopy, rozjímání v tichu,
videoprojekce, návštěva misionáře... až teď si uvědomuji, kolik se toho dá
za víkend stihnout. Byli jsme vděčni i za vynikající jídlo a vpravdě originální
odpolední hru – florbalový štafetový minigolf.
Asi nejdůležitější, co jsme si odvezli, jsou nové vztahy. Vztahy účastníků k vedoucím, za jejichž citlivé a zároveň pevné vedení děkujeme. Vztahy nás všech
mezi sebou. A snad i nějaký nový střípek vztahu sám k sobě a k Tomu, kdo
tuto akci pořádá. Díky!
Těšíme se zase na konci listopadu!
Petr Klasna
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4. Dotace
4.1 dotace evropSké UNie
I v roce 2015 byla v rámci programu Mládež v akci umožněna evropská dobrovolná služba slovenskému dobrovolníkovi Peteru Centkovi. Finanční prostředky byly využity na jeho působení v Sadbě od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v Praze
v Kobylisích. Z prostředků mu byla hrazena strava, ubytování, doprava a další
náležitosti.

Projekt Erasmus+ KA2
V březnu roku 2015 začal dvouletý projekt Erasmus+ KA2 „Strategická partnerství“ s názvem „Voluntary support of kids in informal learning for labour
and society“. Společně s našimi slovenskými partnery (Domka a Savio) a českým partnerem SHM jsme v roce 2015 realizovali následující aktivity:
1. Nadnárodní setkání odborných týmů z partnerských organizací
Toto setkání proběhlo v sídle organizace Sadba v pražských Kobylisích
ve dnech 4. – 6. 5. 2015. Organizační a programové zajištění měla na starosti
Sadba. Zúčastnili se dva zástupci z Domky (statutár a projektová manažerka),
dva ze Savia (statutár a projektová manažerka) a dva z SHM, dále klíčoví dobrovolníci v salesiánských programech a odborníci v oblastech IT, klíčových
kompetencí a vedení lídrů.
2. krátkodobé školicí aktivity pro pracovníky s mládeží
Ve dnech 18. – 19. 11. 2015 se uskutečnila studijní cesta do partnerských organizací na Slovensku. Setkání ze strany Sadby se účastnilo pět osob. Během
cesty vypracovali pracovní listy týkající se rozdílnosti kulturního prostředí mezi
ČR a SR, vzdělávacích programů a literatury ve slovenských partnerských
organizacích, odlišností metod a způsobu práce v Domce a Saviu, soudržnosti
jednotlivých článků s ústředím organizace a organizace mezinárodních projektů a povzbuzení a motivace pro vlastní činnost s mladými.
3. zpracování vzdělávacích materiálů
Při prvním nadnárodním setkání došlo k vzájemnému informování o používaných slabikářích a metodikách pro kurzy přípravy dobrovolníků, výměně
zkušeností při školení dobrovolníků – odhalení silných a slabých stránek vzdělávacího procesu dobrovolníků.
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4. inovovaní školení dobrovolníků i. stupně – animátorů
Kurz vzdělávání dobrovolníků I. stupně byl dříve koncipován jako tříletý. V současné době se zavádí dvouletý kurz (4 víkendy v roce), pro větší intenzitu školení a možnost doprovázení koordinátory dobrovolníků z vlastních středisek.
5. inovované školení rozvojových dobrovolníků
Od září 2015 vede kurz školení rozvojových dobrovolníků nový zodpovědný
vedoucí Pavel Marčík. Vychází z předchozí desetileté zkušenosti vzdělávání
těchto dobrovolníků a je zodpovědný za inovaci a aktualizaci studijních textů
pro účastníky i pro vedoucí týmu. Rovněž byl zpracován kompetenční profil
rozvojového dobrovolníka.
6. inovovaná skupinová příprava dobrovolníků iii. Stupně
V současné době pracuje na Sadbě PR tým, který připravuje projekt Dnes
jím jako, a Eurotým, který zprostředkovává účast českých dobrovolníků na evropských táborech, a dále Cagliero tým, který realizuje školení pro rozvojové
dobrovolníky, ITtým a FR tým.

4.2 dotace mzv Čra
V roce 2015 byl MZV ČRA dotován
projekt „Vzděláváním k aktivní pomoci“.
Projekt obsahoval 2 výstupy:
kampaň „dnes jím jako konžan“
• Vznikla pracovní skupina odpovědná za realizaci kampaně „Dnes jím jako
Konžan“, jejíž cílem bylo seznámit veřejnost a zvláště děti se stravováním
chudých v DR Kongo.
• Byly vytvořeny PR materiály pro prezentaci kampaně, textové dokumenty
k prezentaci rozvojové pomoci v DR Kongo a jídelníček. Tým odborníků vytvořil vzdělávací materiály pro školy ve čtyřech variantách a plán vyučovací
jednotky pro učitele.
• V březnu 2015 proběhla kampaň „Dnes jím jako Konžan“ na I. a II. stupni
ZŠ, na SŠ a VOŠ, následovala evaluace, sdílení fotodokumentace a zážitků
z kampaně na sociálních sítích, komunikace se školami o možnosti uspořádání besedy s dobrovolníky, kteří působili v DR Kongo.
• V červnu proběhla kampaň pro veřejnost za účelem propagace rozvojového
dobrovolnictví AKSANTI.
• Kampaň s výzvou finanční pomoci pro DR Kongo.
• V únoru proběhl fundraising věcných cen do soutěže pro školy.
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• Pracovní skupina oslovila školy za účelem zapojení žáků do přímé podpory
DR Kongo. V červnu byla tato soutěž vyhodnocena.
• V srpnu proběhla na Velehradě kampaň zaměřená na propagaci dobrovolnictví v DR Kongo a fundraisingová výzva. V prosinci proběhla evaluace a vyhodnocení kampaně.

4.3 dotace mvČr
I v roce 2015 byla Salesiánská asociace Dona Boska podpořena dotací z MVČR
(Ministerstvo vnitra České republiky). Finanční prostředky získala na podporu
akreditovaných dobrovolníků programu Cagliero, Salesiánští animátoři a Margherita.

4.4 dotace mšmt
V roce 2015 byla Salesiánská asociace Dona Boska podpořena dotací z MŠMT
(Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Finanční prostředky získala
na projekt „Dobrovolnictvím k aktivnímu občanství“.
Hlavním cílem tohoto 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.
Sekundárním cílem projektu byl rozvoj dobrovolnictví jakožto důležitého
aspektu občanské společnosti, který 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. Také tento cíl jsme naplnili, zvlášť díky práci PR týmu.
Obsahem projektu byly aktivity popsané výše (Come in, Cagliero, Animátoři, Margherita, Inline camp, Work Camp, Confronto, Celostátní setkání salesiánských
animátorů, Rinaldi, EUROtým).
Dále jsme zajistili dostatek vybavení naší organizace pro práci dobrovolných pracovníků (např. nový server… ), vybavení k PC jako jsou klávesnice a kabely apod.
V rámci vzdělávání jsme pořídili odbornou literaturu, mapy a turistické potřeby.
Cílovou skupinou projektu byly děti (do 18 let) a mládež (do 26 let). Díky
možnostem Sadby se jednalo především o děti a mládež z partnerských
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organizací a salesiánských rodin v ČR (salesiánská střediska mládeže Ostrava,
Brno, Plzeň ...). Dále se jednalo o děti a mládež, kteří se již zúčastnili některé z našich aktivit (vzdělávací akreditované programy Animátoři, Margherita,
Cagliero) a jejich kamarády a přátele.
Viditelnost projektu jsme šířili především těmito kanály
• Webové stránky Sadby: www.sadba.org/programy: informace o jednotlivých
aktivitách
• Facebook: https://www.facebook.com/adopcenablizko: propagace jednotlivých aktivit a informování potenciálních účastníků.
• Oslovení partnerských organizací: skrze národní síť partnerů i mimo ni (partnerské organizace DOMKA, SAVIO, DBYN).
• Přímé oslovení mladých lidí/dobrovolníků a rozšíření již existující sítě kontaktů na mladé lidi/dobrovolníky (např. stánek na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě v červenci 2015, také na oslavě 200 let od narození Dona Boska
ve dnech 7. – 9. 8. 2015).
• Tištěné články před jednotlivými aktivitami o možnosti aktivně na nich participovat v několika tištěných médiích (Salesiánský magazín, Áčko, Vnitřní
zprávy, farní časopis Kobylístek...)
• Propagace skrz samotné aktivity: v rámci aktivit jsme propagovali samotný
projekt, jeho smysluplnost a udržitelnost.
Vyhodnocení projektu proběhlo jak v rámci každé aktivity, tak i na závěr celého projektu. Aktivity jsou hodnoceny organizačním týmem, také jednotlivými
účastníky, a to formou evaluačních dotazníků, či společně ústně.
O aktivity projektu byl mírně vyšší než předpokládaný zájem, jednotlivé dobrovolnické týmy fungovaly velmi dobře organizačně i odborně pedagogicky.
Pracovali jsme na zpřehlednění našich webových stránek a jejich propojení
s CRM systémem, také jsme odstraňovali nedostatky tohoto propojení, což zefektivnilo a zrychlilo především administrativní a koordinační práci na projektu.
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5. Prohlubování
partnerství
FoRS (Fórum rozvojové spolupráce) – Sadba je od roku 2009
členem této platformy neziskových rozvojových organizací.
DBYN (Don Bosco Youth Net) – Sadba je členem od roku 2008.
Erasmus+ – spolupráce Sadby s EU v rámci Evropské dobrovolné služby a nově projektu Spolupráce na inovacích a výměna
osvědčených 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.
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6. Účast
na školeních
Pořadatel

Název

Termín

Místo

Účastník

Oxford House

Kurz AJ

leden 15

Praha

J. Vracovský

Oxford House

Kurz AJ

leden 15

Praha

J. Vracovský

Svaz účetních

Účetní závěrka

únor 15

Praha

M. Mýto

CRM pro
neziskovky

Salesforce

únor 15

Praha

L. Prasličáková

Salesiánská
provincie Praha

Seminář
ekonomů
a fundraiserů

únor 15

Praha

M. Mýto,
J. Vracovský,
L. Prasličáková

Dům zahraniční
spolupráce

Erasmus +

únor 15

Praha

M. Mýto,
L. Prasličáková

České centrum
Fundraisingu

Mezinárodní
setkání

duben 15

Praha

J. Vracovský,
L. Prasličáková

Oxford House

Kurz AJ

květen 15

Praha

J. Vracovský

České centrum
fundraisingu

Fundraiser

květen 15

Praha

L. Prasličáková

Čepková Dana

Kurz
mongolštiny

září 15

Praha

J. Vracovský

CRM pro
neziskovky

Salesforce

prosinec 15

Praha

P. Oklešťková
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7. Výhledy
a plány
Základní změna v náplni organizace
V roce 2016 čeká Sadbu jedna zásadní strukturální změna. Po mnoha letech,
kdy součástí činnosti Sadby bylo vzdělávání animátorů a zastřešování různých salesiánských pastoračních aktivit, jsme se s vedením provincie dohodli
na přesunu této části činnosti pod odbor pastorace mládeže a gesci jejího
delegáta. Hlavním důvodem je snaha zúžit velmi široký záběr činnosti Sadby
a možnost zaměřit se intenzivněji na misijní a rozvojové aktivity, vzdělávání
misijních dobrovolníků a zahraniční spolupráci.
Druhá důležitá výzva z pohledu celé organizace je spojená se zákonnou povinností – změnit do konce roku 2016 Stanovy organizace. Chceme využít této příležitosti ke zjednodušení řízení Sadby a novému nastavení složení jejích orgánů.

Dobrovolnický program „Cagliero – salesiánský volontariát“
• pokračování ve výběru a přípravě dobrovolníků, doprovázení stávajících
dobrovolníků
• snaha o využití zkušenosti bývalých dobrovolníků především v přípravě nových dobrovolníků
• prohloubení kontaktů se stávajícími přijímajícími organizacemi a navázání
nových partnerství
• rozšíření spolupráce s přijímajícími organizacemi pro Evropskou dobrovolnou službu (EVS)
• prohlubování možnosti zapojení zahraničních dobrovolníků do činnosti Sadby
• stabilizace pravidelného setkávání bývalých dobrovolníků
• rozšíření okruhu podporovatelů dobrovolníků skrze projekt Adopce nablízko

Dobrovolnický program „Salesiánští animátoři“
• dokončení běhu I+J a realizace druhého ročníku přípravy běhu K
• nový běh L již bude organizován v rámci sekce pastorace mládeže pod hlavičkou SKM

Program „Rinaldi“
• zkvalitnění činnosti s novým vedoucím programu a obnoveným týmem
• prohlubování spolupráce s DBYN (Don Bosco Youth Net) a jeho členskými
organizacemi
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• příprava krátkodobých dobrovolníků a účastníků salesiánských mezinárodních aktivit
• příprava mezinárodních akcí

Fundraising
•
•
•
•
•

rozvoj fundraisingového a osvětového programu Adopce nablízko®
péče o stávající dárce Sadby a získávání nových dárců
získávání finančních grantů a projektů z ministerstev a z fondů EU a jejich realizace
podpora v rámci rozvojové pomoci těm místům, která potřebují naléhavou pomoc
předání fundraisingu pro podporu salesiánské misie v Bulharsku ekonomické sekci provincie

Ostatní
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pokračování v cyklu Come In
setkávání PR-týmu a EURO týmu
rozvíjení fundraisingu v rámci Adopce nablízko a salesiánských misií
aktivní přítomnost na sociálních sítích (Facebook, Twitter…)
informování o programech a činnosti na webech www.sadba.org
a www.adopcenablizko.cz
realizace PR akce „Dnes jím jako…“
příprava a realizace letního INLINE tábora
postupné zapracování nových zaměstnanců a dobrovolníků v rámci Sadby
prohlubování kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců Sadby
přijetí zahraničního dobrovolníka na Sadbu
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8. Hospodaření
v roce 2015
PŘÍJMY V ROCE 2014

Tržby z prodeje služeb – účastnické příspěvky

781 088 Kč

Tržby z hospodářské činnosti

886 316 Kč

Úroky

67 801 Kč

Kursové zisky

913 Kč

Jiné ostatní výnosy – náhrady za vyslání dobrovolníka
Přijaté příspěvky a dary celkem
– z toho přijaté dary

48 Kč
1 205 149 Kč
1 199 849 Kč

– z toho členské příspěvky
Provozní dotace celkem

5 300 Kč
1 227 597 Kč

– z toho Dům zahr. spolupráce - Erasmus + KA2

503 234 Kč

– z toho Dům zahr. spolupráce - Erasmus + KA1

107 363 Kč

– z toho MV ČR

146 000 Kč

– z toho MŠMT ČR

121 000 Kč

– z toho MZV ČR - ČRA

350 000 Kč

Příjmy celkem

4 168 912 Kč
VÝDAJE V ROCE 2014

Spotřebované nákupy
Služby

267 742 Kč
1 527 014 Kč

Osobní náklady

896 295 Kč

Daně a poplatky

1 073 Kč

Ostatní náklady

2 623 Kč

Poskytované příspěvky

364 776 Kč

Vedlejší hospodářská činnost

632 836 Kč

Výdaje celkem

3 222 654 Kč

V roce 2015 dále Sadba odeslala příspěvek do Bulharska na akci „Postav školu a kostel“
ve výši 1.083.200 Kč (40.000 €) z hospodaření roku 2014.

34

9. Personální
zajištění programů
v roce 2015 pracovali v Sadbě tito lidé (bez titulů)

Zaměstnanci (na plný či zkrácený úvazek)
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaroslav Vracovský SDB – předseda organizace do 30. 9. 2015
Pavel Ženíšek SDB – předseda organizace od 1. 10. 2015
Pavel Marčík – koordinátor programu Cagliero od 1. 10. 2015
Martina Mončeková – graﬁčka, PR pracovnice od 1. 11. 2015
Milan Mýto – účetní
Pavla Oklešťková – výkonná ředitelka od 1. 10. 2015
Lenka Prasličáková – referenta a projektová manažerka
Marek Sklenář SDB – koordinátor animátorů do 30. 8. 2015

Interní dobrovolníci
• Hynek Černoch SDB – správa sítě, IT
• Eva Fiřtová – administrativa dárců
• Vít Kostečka – sazba, administrativa dárců

Zahraniční dobrovolníci
• Peter Centko, Slovensko
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Tým Cagliero běhy K a L
• Ondřej Bílý • Pavel Marčík – vedoucí týmu běh L • Jaroslav Mikeš SDB
• Markéta Obručová • Jiří Pavelec • Monika Petruchová • Lenka Prasličáková
• Jaroslava Vanišová • Jaroslav Vracovský SDB – vedoucí týmu běh K
• Pavel Ženíšek SDB

Tým Salesiánští animátoři běh I (tříletý kurz)
• František Jakubec • Kateřina Mácová • Pavla Oklešťková • Jana Plevová
FMA • Marek Sklenář SDB – vedoucí týmu

Tým Salesiánští animátoři běh J (dvouletý kurz Čechy)
• Jiří Baláš SDB • Markéta Hanáková FMA • Jakub Havlíček • Jiří Heller
• Václav Jiráček SDB • Dominika Semerádová • Marek Sklenář SDB – vedoucí
týmu

Tým Salesiánští animátoři běh K (dvouletý kurz Morava)
• Petr Boštík SDB • Petr Kopřiva SDB • Adéla Nečasová, roz. Navrátilová
• Marie Tkadlecová FMA • Ondřej Zukal • Pavel Ženíšek SDB – vedoucí týmu
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EURO tým
• Markéta Imlaufová • Kateřina Lédlová • Tereza Lišková • Václav Martínek –
vedoucí týmu do 30. 9. 2015 • Zuzana Trávníčková • Karla Fejfarová • Ludvík
Rubáš – vedoucí týmu od 1. 10. 2015 • Jaroslav Vracovský

Tým Come In
• Radek Gottwald SDB – vedoucí týmu • Jaroslav Mikeš SDB

INLINE tým
• Marek Jílek – vedoucí týmu • Anežka Kopecká

PR tým
• Karla Fejfarová • Martina Mončeková – vedoucí týmu od 1. 11. 2015
• Tadeáš Novák • Sylva Roglová • Iveta Sochorová, roz. Pešatová
• Petra Svatoňová • Jaroslav Vracovský SDB – vedoucí týmu do 30. 9. 2015
• Jan Baumann • Jiří Rataj ASC • Jana Švecová

IT tým
• Hynek Černoch SDB • Tomáš Lenikus • Jiří Machálek • Vít Zajac

Externí lektoři, experti a odborní konzultanti
• Marcel Drlík • Michael Chytrý • Jan Kroupa • Petr Mokrejš • Cyril Mucha
• Antonín Nevola SDB • Petr Nováček • Petr Vaculík SDB
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10. 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…
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Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.
IČO: 27006131, DIČ: CZ 27006131
Statutární zástupce
Pavel Ženíšek
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
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