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ÚVODNÍ
SLOVO
Milí přátelé,
rok 2016 je již dávno za námi. Jsme uprostřed roku 2017
a nevíme, co všechno nás ještě čeká. Naštěstí však
vidíme, že zůstáváte vy – naši přátelé, dobrovolníci,
dárci a dobrodinci. Rád bych vám všem jménem Sadby
ze srdce poděkoval za vaši důvěru, podporu i pomoc.
S vděčností a přáním všeho dobrého

Pavel Ženíšek, SDB
předseda Sadby

„ROSTEME SPOLEČNĚ S MLADÝMI!“
Nový slogan Sadby a s ním i nové logo chtějí vyjádřit její základní poslání a cíl. Již samo slovo „SADBA“, které je důmyslnou zkratkou, evokuje
sázení – rostlinku a její růst. Růst, kterému sice můžeme napomoci nebo
pro něj připravovat půdu, ale který ve své podstatě zůstává tajemstvím
a děje se bez našeho vědomí a úsilí. Růst znamená život. Jako salesiánské organizaci nám jde především o život mladého člověka. Jsme vděční
za to, že můžeme být mladým v jejich růstu nablízku, že se můžeme
nechat jejich životem inspirovat a obohatit, a tím pádem růst společně
s nimi a vzájemně se podporovat.
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2.1 Poslání a cíle
Zapsaný spolek Salesiánská asociace
Dona Boska (SADBA) byl založen s cílem podporovat výchovu dětí a mládeže k etickým hodnotám v salesiánském stylu.

KDO
JSME

Posláním Sadby je podpora salesiánských dobrovolníků a míst, ve kterých působí, a prohlubování vzájemné informovanosti a spolupráce mezi
nimi.
SADBA sdružuje od podzimu roku
2016 převážně fyzické osoby. Garantem činnosti Sadby je Salesiánská
provincie Praha, která je sama rovněž
členem Sadby.

2.2 Hlavní činnost
• podpora dobrovolnictví
• vzdělávání a výchova

2.3 Programy
a podpora
PROGRAMY:

• Cagliero – vzdělávání misijních
dobrovolníků

• Rinaldi – evropské aktivity a spolupráce

• SŠA – salesiánská škola pro animátory (do konce roku 2016)

• Dnes jím jako – rozvojová osvěta
• Misijní, humanitární a rozvojová
spolupráce

Klára Viciánová
fundraising
a komunikace s dárci,
projektový management
Milan Mýto
ekonomika a účetnictví

salesiánských dobrovolníků

• pomoc mladým při orientaci
v životním povolání

Kancelář Sadby

• organizování aktivit pro mládež
• organizování mezinárodních
aktivit a táborů

• získávání zdrojů pro salesiánské
misie a dobrovolníky

• realizace misijních a zahraničních
projektů

• rozvojová osvěta a šíření
kvalitních informací

6 SADBA

Martina Mončeková
PR a graﬁka
Hynek Černoch
IT a technická podpora
Pavel Marčík
programový vedoucí,
koordinátor kurzů Cagliero
Ludvík Rubáš
koordinátor aktivit
Rinaldi v zahraničí
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2.4 Nejdůležitější
změny
NOVÉ STANOVY
Během druhé poloviny roku vznikly
nové stanovy Sadby a ke dni 8. 11.
2016 bylo zveřejněno jejich znění.
Celý proces byl využit k novému nastavení složení orgánů Sadby, změně
některých programů a ke zjednodušení řízení organizace.

ZMĚNY
Ve snaze zúžit velmi široký záběr
Sadby s perspektivou zaměřit se
přednostně na misijní a rozvojové
aktivity došlo s koncem roku 2016
k těmto změnám:
1. Animátoři
Salesiánská škola animátorů (SŠA),
a s ní spojené vzdělávání dobrovolníků pracujících v našich salesiánských,
ale i farních a jiných prostředích, byla
po mnoho let součástí činnosti Sadby.
Letos však tento program na Sadbě
skončil a přešel pod sekci pastorace

mládeže a její nástroj SKM (Salesiánské kluby mládeže).
2. Provinciální akce
Podobný přesun nastal u zastřešování salesiánských pastoračních aktivit
a projektů celo-provinciálního charakteru. Také ty přecházejí do gesce
pastorace mládeže.
3. Bulharsko
V návaznosti na rozhodnutí vedení
provincie došlo k vyčlenění finanční podpory salesiánů v Bulharsku
– od Sadby tuto zodpovědnost převzala ekonomická sekce provincie.

SADBA však i nadále podporuje financování nákladů spojených s přípravou
a životem dobrovolníků v Bulharsku.
4. Členové
V souvislosti se změnou stanov došlo také ke změnám ve složení členů
a orgánů Sadby, které jsou popsány
v následující kapitole. Většina právnických osob – salesiánských středisek
– ukončilo členství v Sadbě. Nově byly
přijaty fyzické osoby, které mají blízko k misijní problematice.

Poslední víkend školy
animátorů

8 SADBA
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Dne 8. 12. 2016 schválilo Valné shromáždění Sadby nové Stanovy asociace a zároveň řešilo nové uspořádání
jejích orgánů a přijetí nových členů.
K tomu bylo naplánováno jednání
Představenstva na 24. 1. 2017.

ČLENOVÉ
A ORGÁNY
SADBY

Ke dni 31. 12. 2016 měla Sadba 11 členů, 10 právnických osob a 1 fyzickou
osobu:

ČLENOVÉ – FYZICKÉ OSOBY

• Mgr. Josef Mendel,

Emy Destinové 1, České
Budějovice

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA

• Předseda Ing. Mgr. Pavel Ženíšek
• Delegát Mgr. Vojtěch Sivek

ČLENOVÉ – PRÁVNICKÉ OSOBY
Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8
Salesiánské středisko Štěpána Trochty – DDM, 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 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
Salesiánské středisko mládeže – DDM Brno-Žabovřesky, Foerstrova 2,
616 00 Brno
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň, Kotlanova
13, 628 00 Brno-Líšeň
Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Vítkovická 28, 702 00
Ostrava

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
A PŘEDSEDA
Salesiánské středisko
Praha-Kobylisy

10 SADBA

• Ing. Mgr. Pavel Ženíšek
Kobyliské nám. 1, Praha 8
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MISIE
A ROZVOJOVÁ
POMOC

4.1 Cagliero
– salesiánský
volontariát
Tento program umožňuje
mladým lidem mezi 18 a 35
lety prožít jeden měsíc až
jeden rok v salesiánském
díle pro děti a mládež
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

dobrovolné služby a jeho
doprovázení v jejím průběhu

• navazující aktivity k využití získa-

né 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

DOBROVOLNÍCI, KTEŘÍ VYKONÁVALI DOBROVOLNOU SLUŽBU V ROCE
2016

PROGRAM SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO
NA SEBE NAVAZUJÍCÍCH ČÁSTÍ

• příprava dobrovolníka na
Maruška Procházková
v Zambii

12 SADBA

dobrovolnou službu
(8 víkendových setkání
a zkušební praxe)

• vyslání dobrovolníka na místo

V průběhu roku 2015 ukončilo svoji přípravu 7 dobrovolníků, kteří byli
vysláni na dobrovolnou službu v roce
2015 a ukončili ji během roku 2016:
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číslo příjmení

jméno

kam

od

do

1

Bradáčová

Jitka

Bulharsko

28. 9. 2015

23. 8. 2016

2

Navrátilová

Kristýna

Bulharsko

28. 9. 2015

31. 8. 2016

3

Stránská

Petra

Bulharsko

28. 9. 2015

31. 8. 2016

4

Šenovská

Anna

Zambie

10. 9. 2015

15. 6. 2016

5

Šuba

Pavel

Zambie

29. 9. 2015

2. 2. 2016

6

Švehláková

Martina

Indie

5. 8. 2015

5. 8. 2016

7

Vencl

Josef

Bulharsko

28. 9. 2015

31. 7. 2016

DOBROVOLNÍCI, KTEŘÍ V ROCE
2016 DOKONČILI PŘÍPRAVU A ZAHÁJILI DOBROVOLNOU SLUŽBU
Příprava dobrovolníků započatá v druhé polovině roku 2015 pokračovala
i během roku 2016. Po úspěšném
ukončení přípravy a po slavnostním
vyslání v červnu 2016 se na dobrovolnickou službu vydalo celkem 10 dobrovolníků, z toho šest na dobu jednoho
roku a čtyři na období letních prázdnin:

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

V říjnu 2016 začala příprava dalšího
běhu dobrovolníků, ročník „M“. Vážný
zájem o tuto službu projevilo téměř
40 mladých lidí, v prosinci se počet
zájemců o dobrovolnickou službu
ustálil na 20 osobách.

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:

č.

datum dobrovolník
(místo působení)

cílová skupina

místo přednášky
počet účastníků

1

10. 6.
2016

Miklasová Barbora
(Kongo)

Salesiánští
spolupracovníci

Svatý Kopeček
u Olomouce
30

2

1. 10.
2016

Winklerová Dagmar
(Mexiko)
Těhalová Eva
(Indie)
Šenovská Anna
(Zambie)
Kobzová Veronika
a Martínek Václav
(Bulharsko)

Účastníci
misijního dne

Praha-Kobylisy
40

7

1. 10.
2016

Vencl Josef, Stránská
Petra, Novodvorský
Martin, Nachtmannová Andrea
(Bulharsko)

Celostátní
setkání
misijních
klubek

Nymburk
200

8

2. 10.
2016

Švehláková Martina
(Indie)

Veřejnost – přátelé

Kojetín
12

9

4. 10.
2016

P. Ženíšek Pavel, SDB Dívčí katolická škola
(Mexiko)

10

20. 10. Hlaváč Martin
2016
(Indie)

VKH

Praha
30

11

24. 10. Švehláková Martina
2016
(Indie)

Vysokoškoláci

Praha

3
4
5
6

č.

příjmení

jméno

kam

1

Procházková

Marie

Zambie

Září 2016 Červenec 2017

2

Honěk

Jakub

Indie

Září 2016

Srpen 2017

3

Sedláčková

Dorota

Bulharsko

Září 2016

Srpen 2017

4

Váňová

Kateřina

Bulharsko

Září 2016

Srpen 2017

5

Tomiga

Jan

Bulharsko

Září 2016

Srpen 2017

6

Jakubíček

Václav

Bulharsko

Září 2016

Srpen 2017

7

Sodomka

Martin

Bulharsko

25. 6. 2016

16. 8. 2016

8

Novotná

Ester

Bulharsko

25. 6. 2016

16. 8. 2016

9

Nachtmannová

Andrea

Bulharsko

25. 6. 2016

16. 8. 2016

10

Boťánková

Šárka

Bulharsko

25. 6. 2016

16. 8. 2016

14 SADBA

NOVÍ DOBROVOLNÍCI V PŘÍPRAVĚ

od

do

Praha-Karlín
20
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11. 11.
2016

Stránská Petra
Vencl Josef (Bulharsko)

veřejnost

13

6. 12.
2016

Šenovská Anna
(Zambie)

Žáci ZŠ

Velké Němčice
180

14

29. 12. Šenovská Anna
2016
(Zambie)

veřejnost

Horní Lhota
30

Dobrovolníci, kteří se v roce 2016
vrátili z dobrovolné služby, se zúčastnili víkendového supervizního setkání, kde si mohli navzájem předat
zkušenosti a zhodnotit prožitou dobrovolnou službu. Toto setkání vedl
Ing. Mgr. Radoslav Kuchař. Programu
se účastnili i ostatní koordinátoři programu Cagliero.

Semily
52

Využít mohli též velké množství doprovodných materiálů na webových
stránkách, například videa, fotografie, příběhy našich dobrovolníků aj.
Celkem se vybralo 4000 Kč , které
byly využity na podporu dobrovolníků.
Projektu se zúčastnilo 20 škol.

Termín: 25.–27. 11. 2016
Místo: Praha
Počet účastníků: 9

4.2 Pomáháme
ve světě
V roce 2016 se Sadba zapojila do několika projektů, na které přeposílala
peníze od jednotlivých dárců.

SADBA navázala na polský salesiánský projekt, který umožňuje zajištění
stravy 50 nejchudším lidem – především dětem a mladým lidem. Projekt
se uskutečňuje v městě Joypurhat
na severozápadě Bangladéše, kde
mají polští spolubratři malou ubytovnu pro studenty, oratoř pro 200 dětí
a odpolední školu pro nejvíce zanedbané a opuštěné. Jejich farnost roste, daří se jim budovat vztahy s obyvateli blízkých vesnic. Na konci roku
2016 jsme salesiánům do Bangladéše
poslali z vybraných peněz zatím 2100
EUR, projekt pokračuje i v roce 2017.

I tentokrát jsme vyhledávali na mapě, vyprávěli si o životě v Zambii, vyplňovali pracovní listy, lepili plakáty a hlavně vařili.

DNES JÍM JAKO ZAMBIJEC

Největší radost máme z reakcí samotných žáků. Práce na projektu se jim líbí
a i po roce mladší žáci, kteří zeměpis
ve škole ještě nemají, znají základní informace o životě obyvatel Afriky. Potvrdilo se
nám, že poznávání nových věcí všemi smyly má smysl!
Těšíme se proto již teď na další výzvu!
Monika Houšková
ZŠ, Plzeň, Heyrovského

v roce 2016 odesláno 51 000 EUR (cca
1 378 000 Kč). Stavba školy a kostela začala na popeleční středu r. 2015.

Darujme vzdělání
Podporou vzdělávání můžeme pozitivně ovlivnit rozvoj společnosti.
Je ale důležité pomáhat konkrétně
a vědět, zda se peníze využily efektivně. Proto podporujeme vzdělání tam,
kam jezdí pomáhat naši dobrovolníci.
Projekt Darujme vzdělání se momentálně zaměřuje na tři lokality – centrum pro děti ulice v Demokratické
republice Kongo, farnost Golahgat
v Indii a střediska Kazanlak a Stará
Zagora v Bulharsku – a je založen na
koupi dárkových poukazů, který poté
můžete darovat někomu blízkému.
Za rok 2016 se prostřednictvím Darujme vzdělání vybralo na konkrétní
potřeby 29 723 Kč.

... Naše škola se v tomto roce projektu
„Dnes jím jako“ účastnila již podruhé. Zapojili se žáci ze sedmi tříd.

Kaše nás opět nezklamala... nicméně ta
z Konga nám asi chutnala o trochu víc :)

16 SADBA

JÍDLO PRO NEJCHUDŠÍ

Ukázka hodnocení od škol

Afrika – Zambie
V rámci osvětové kampaně „Dnes
jím jako Zambijec“ jsme vytvořili výukové materiály pro žáky základních
a středních škol. Žáci a studenti mohli vyplnit pracovní listy a vyzkoušet
si uvařit typický zambijský pokrm.
Zábavnou formou tak získali vhled
do problematiky zemí třetího světa.

Asie – Bangladéš

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
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EVROPSKÉ
AKTIVITY

5.1 Evropské
aktivity
Sadba v roce 2016 pokračovala v navazování mezinárodních kontaktů
s partnerskými salesiánskými organizacemi s těmito cíli:

Sadba je členem Don Bosco Youth
Net (DBYN), evropské sítě sdružující
mládežnické organizace z 13 evropských zemí (www.downboscoyouth.
net). Zástupci Sadby se mimo níže
uvedení aktivity zúčastnili semináře
a valného shromáždění, které DBYN
během roku pravidelně organizuje.

• 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

18 SADBA

Název

Termín

Místo

Účastníci

Youth Conference

18. 1.–25. 1.
2016

Bonn, Německo

Jiří Martínek, Filip Zemek,
Lenka Nixová, Antonín
Kolář, Tereza Veverková

Will you join me?

10. 3.–13. 3.
2016

Rijswijk,
Holandsko

Ludmila Bažantová,
Markéta Chytrá

Training course on 27. 3.–3. 4.
Youth advocacy
2016
(STEP2,5)

Vídeň (Rakousko) Silvie Rumanová

European Youth
Week

31. 7.–7. 8.
2016

Benediktbeuern,
Německo

Antonín Semerád, Jana
Kopecká, Marie Hájková,
Michaela Ženožičková

Playgrounds

5. 7.–12. 7.
2016

Heverlee, Belgie

Lucie Brodníčková,
Dominika Krieglerová,
Vojtěch Semerád

STEP 2

4.–11. 9.
2016

Groot-Bijgaarden, Markéta Imlaufová
Belgie
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Rinaldi – Poznej Evropu
jinak!
Program Rinaldi vznikl na podzim
roku 2010. Je určen pro dobrovolníky
na letních táborech v zahraničí a pro
účastníky mezinárodních salesiánských akcí. Součástí tohoto programu je přípravné školení a hodnotící
víkendové setkání. Cílem programu
RINALDI je umožnit mladým lidem
prožít mezinárodní zkušenost prostřednictvím jejich zapojení do mezinárodních táborů a kurzů.

PŘÍPRAVNÝ VÍKEND RINALDI
V PRAZE
Termín: 1. – 3. 4. 2016
Počet účastníků: 17

Česko-anglický letní tábor
InLine english camp

Desátý ročník tábora INLINE English
Camp se uskutečnil v Charvátech
u Olomouce. Dobrovolní vedoucí ze
zemí Evropské unie (Rakousko, Německo, Belgie) ve spolupráci s českými dobrovolnými vedoucími v celko-
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vém počtu 11 osob uspořádali tábor
určený pro mládež ve věku 15-18 let.
Celý program se uskutečnil v anglickém jazyce. INLINE English Camp
umožnil všem 24 účastníkům seznámit se s kulturou různých evropských zemí a přispěl k posílení jejich
povědomí evropské sounáležitosti.
Zásadním přínosem této aktivity je
nejen zlepšování jazykových a osobnostních kompetencí účastníků, ale
také navázání kontaktů a zapojení
účastníků do dalších aktivit v rámci
našich dalších programů.
Termín: 21.–30. 8. 2016
Místo: Charváty u Olomouce
Počet účastníků: 35 osob
(24 účastníků + 11 vedoucích)

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 před odjezdem
do zahraničí, poskytuje jim informace
o programu a navazuje s nimi osobní
kontakt. V roce 2016 tvořili tým: Markéta Imlaufová, Ludvík Rubáš a Jana
Harníková. 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. Tým pracoval pod vedením ředitele SADBY Mgr. Ing. Pavla
Ženíška.

5. 2 Aktivity v ČR
Pomoc při hledání povolání
– Come In
Kurz „Come In“ zahájený v roce
2008 pokračoval i v roce 2016.
Smyslem těchto setkání pro mladé muže je zastavení se v běžném
životě, reflexe dosavadní životní
zkušenosti a pomoc při hledání nejlepšího uplatnění v budoucnosti.
Termín

Místo

26.–28. 2. 2016

Sněžné

10

29. 4.–1. 5. 2016

Sněžné

9

30. 9.–2. 10. 2016

Sněžné

8

2.–4. 12. 2016

Zlín

Margherita
Tento školicí program byl určen pro
zralejší lidi. Jeho cílem bylo připravit
je na službu dětem a mladým lidem
v různých salesiánských střediscích a zapojit je do činnosti salesiánů v méně intenzivním rozsahu, než
je tomu například u salesiánských
animátorů. Podařilo se nám rozšířit
počet dobrovolníků pravidelně pracujících pro Sadbu, ale ukázalo se,
že školení Margherita pro ně není
nezbytné, proto jsme se rozhodli
tento kurz v roce 2017 neuskutečnit.

Počet účastníků

10

Školení proběhlo 25. 6. 2016 v Praze
Kobylisích a zúčastnilo se ho pět osob.
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Animátoři
Prostřednictvím programu Salesiánští animátoři systematicky a kvalifikovaně připravujeme mladé dobrovolníky (od 15 let) na dobrovolnickou
službu dětem a ostatním mladým
v různých salesiánských střediscích
v ČR. Vyškolení dobrovolníci se aktivně zapojují do vedení kroužků, doučování a salesiánských chaloupek.

V říjnu roku 2016 odstartoval nový
běh programu Salesiánští animátoři
určený pro mladé lidi z Čech. Tento
nový běh L již realizují Salesiánské
kluby mládeže (SKM), na základě
smlouvy se Sadbou ze dne 31. 5.
2016 a na základě získané akreditace MV ČR. V roce 2017 Sadba ukončí
program Salesiánští animátoři a SKM
plně převezmou realizaci jednotlivých kurzů.

Termín

Místo

Běh

Počet účastníků

8. – 10. 1. 2016

Brno-Líšeň

K – 2. víkend

24

12. – 14. 2. 2016

Praha-Kobylisy

J – 7. víkend

23

19. – 12. 2. 2016

Zlín

K – 3. víkend

26

8. – 10. 4. 2016

Pardubice

I – 9. víkend

22

22. – 24. 4. 2016

Čučice

K – 4. víkend

21

27. – 29. 5. 2016

Plzeň

J – 8. víkend

25

30. 9. – 2. 10. 2016

Čučice

K – 5. víkend

18

11. – 13. 11. 2016

Brno-Žabovřesky

K – 6. víkend

15

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
KRAKOV 2016
Ve dnech 20.–31. července 2016
proběhlo mezinárodní setkání křesťanské mládeže z celého světa v polském Krakově. Na tyto oslavy jsme
vyslali skupinu českých zástupců
mladých dobrovolníků. Akce se zúčastnilo více mladých lidí, než jsme
očekávali, oproti předpokládanému
zájmu 150 mladých jich se salesiány
nakonec vycestovalo 170.

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ
SALESIÁNSKÝCH ANIMÁTORŮ
11.–13. 11. 2016 proběhlo v brněnských
Žabovřeskách tradiční setkání salesiánských animátorů. Zúčastnilo se ho
více než 110 mladých dobrovolníků,
kteří působí v salesiánských organizacích po celé ČR. Obsahem tohoto
setkání bylo vzájemné hlubší poznání,
povzbuzení a výměna zkušeností z praxe. Cílem setkání bylo podpořit zájem
o dobrovolnickou práci u mladých lidí
a zvýšit kvalitu jejich dobrovolnické
práce na základě výměny jejich zkušeností a systematického vzdělávání.

22 SADBA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 23

6

Projekt Erasmus+ KA2

DOTACE

V roce 2016 se projekt „Voluntary support of kids in informal learning for labour and society“ v rámci
programu Erasmus+ KA2 přesunul
do své druhé poloviny. V březnu 2016
jsme odevzdali průběžnou zprávu
projektu, která byla Domem zahraniční spolupráce kladně hodnocena,
což nás povzbudilo k další společné
práci – k podpoře salesiánských dobrovolníků.
Důležitým projektovým setkáním
byla květnová konference v Bratislavě. Hostila nás partnerská organizace Domka, která se také zabývá přípravou dobrovolníků na Slovensku.
Z ČR se účastnilo osm zástupců Sadby, ale i dobrovolníci a koordinátoři
dobrovolníků. Tématem konference
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bylo vytvoření kompetenčního profilu
salesiánského dobrovolníka. Setkání
vedli externí lektoři ze Střediska volného času Brno-Lužánky. Výsledkem
společné práce se stal kompetenční
profil, který byl dále připomínkován
a upravován do finální podoby, kterou
můžete najít na stránkách sadba.org.
Tento kompetenční profil se stal
základem pro:
1. Itinerář růstu salesiánského dobrovolníka
2. Metodiky a studijní texty kurzů
Cagliero a Salesiánští animátoři
3. Pas dobrovolníka, který je dostupný v elektronické i tištěné podobě.
Itinerář zaznamenává cestu osobního
rozvoje mladého člověka a ukazuje,
v jakých kurzech je možné dané kom-
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petence získat. Nově byly zpracovány metodiky a pracovní texty pro
kurz Cagliero a Salesiánští animátoři.
Novinkou je pas dobrovolníka, ve kterém dobrovolník pomocí webové aplikace vyhodnotí dosažené znalosti
a dovednosti. Získá tak certifikát, tzv.
pas dobrovolníka, který může použít
např. jako přílohu k životopisu.

Dotace z České rozvojové
agentury
V roce 2016 byl Českou rozvojovou
agenturou dotován projekt „Posilování kapacity pro program Adopce
nablízko“, výše dotace byla 379 574
Kč, celkové náklady projektu se rovnaly 579 574 Kč. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit „PR tým“ – skupinu dobrovolníků, která se starala
o propagaci programu Adopce nablízko, šíření informací o naší činnosti
a organizaci akcí pro veřejnost. Tato
skupina dobrovolníků byla vyškolena a během celého roku se pravidelně setkávala. Díky činnosti týmu
se podařilo rozšířit povědomí o činnosti Sadby a zvýšit počet zájemců
o dobrovolnickou službu z 20 na 30
mladých lidí. Druhým cílem projektu
a činnosti týmu bylo zvýšení výnosů
z individuálního fundraisingu, i tento
cíl se podařilo naplnit, jelikož dary
individuálních dárců byly v součtu
o 12,7 % vyšší než v roce 2015.
Díky podpoře České rozvojové agentury se nám podařilo vytvořit nové
propagační materiály, například bro-
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žuru s příběhy dobrovolníků, fotoalba či nové roll-upy. Zúčastnili jsme
se několika akcí, stánek Sadby byl
přítomen například na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě, na Letní škole
rozvojové spolupráce v Olomouci,
PR tým ve spolupráci s bývalými
dobrovolníky pomáhali při organizaci
Celostátního setkání misijních klubek
v Nymburku, zorganizoval zábavné
misijní odpoledne v Praze – Kobylisích
a mnoho dalších aktivit.

Dotace Ministerstva vnitra
Podobně jako v předchozích letech
byla i v roce 2016 Sadba podpořena
dotací z MVČR. Finanční prostředky
získala na podporu akreditovaných
dobrovolníků programů Cagliero:
87 000 Kč, Salesiánští animátoři:
80 000 Kč a Margherita: 40 000 Kč.
Z těchto peněz byly hrazeny výdaje
spojené s jednotlivými kurzy – pojistné dobrovolníků, mzdy koordinátorů,
drobný materiál, výtvarné a herní
potřeby a podobně.

Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
V roce 2016 byla Sadba podpořena
dotací z MŠMT. Finanční prostředky
získala na projekt „Dobrovolnictvím
k aktivnímu občanství II“. Výše dotace byla 140 000 Kč, celkové náklady
projektu 211 000 Kč.
Obsahem projektu byly aktivity popsané výše a finance byly použity
právě na jejich realizaci: cyklus setkání pro mladé muže Come in, akreditované kurzy Cagliero a Animátoři,
anglický tábor Inline camp, Celostátní
setkání salesiánských animátorů, Setkání mládeže v Krakově, evropské
aktivity Rinaldi a činnost EUROtýmu).
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. Dobrovolnická činnost pomáhá řešit nejen sociální problémy díky samotné
dobrovolné aktivitě (např. snižování
kriminality díky práci s dětmi a mládeží), ale také z dobrovolníků vytváří
aktivní a zodpovědné občany, kteří
mohou být nyní i v budoucnosti velkým přínosem pro celou společnost.
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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 je členem od roku
2014, Koalice Za snadné dárcovství se zabývá podporou individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru.
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ÚČAST
NA ŠKOLENÍCH

datum

místo

název
akce

pořadatel

25.–28 . 1.
2016

školení Pavla
Funkční studi- Národní
Richterovy
Oklešťková
boudy – Pec um pro mana- institut dalšího
pod Sněžkou žery školských vzdělávání
organizací
a neziskových
organizací

14.–17. 3.
2016

Sloup
v Čechách

školení Pavla
Funkční studi- Národní
Oklešťková
um pro mana- institut dalšího
žery školských vzdělávání
organizací
a neziskových
organizací

31. 3. 2016

Národní 35,
Praha 1

Salesforce
začínáme

CRM pro neziskovky, z.s.

školení Klára
Viciánová

14. 4. 2016

Národní 35,
Praha 1

Kampaně
v Salesforce

CRM pro neziskovky, z.s.

školení Klára
Viciánová

2.–5. 5.
2016

školení Pavla
Krucemburk Funkční studi- Národní
Oklešťková
um pro mana- institut dalšího
žery školských vzdělávání
organizací
a neziskových
organizací

11.–13. 5.

Miletičova 7, Nadnárodní
Bratislava
setkání
odborných
týmů

Sadba

typ
akce

jméno
účastníka

setkání Klára Viciánová,
Pavel Ženíšek,
Pavla Oklešťková, Pavel Marčík
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19. 5. 2016

Kobyliské
nám. 1,
Praha

Ekonomika,
účetnictví
a daně

Salesianska
provincie
Praha

školení Milan Mýto

19. 5. 2016

Kobyliské
nám. 1,
Praha

Fundraising

Salesianska
provincie
Praha

školení Klára
Viciánová

2. 2.–5. 2.
2016

Těrchová,
Slovesnko

Akreditační
školení

Dům zahranič- školení Pavel
ní spolupráce
Marčík

15. 4. 2016

Na Poříčí
1035/4,
Praha 1

Seminář
Dům zahranič- školení Pavel
k podávání EVS ní spolupráce
Marčík
projektů

26. 5. 2016 Máchova 7,
Praha 2

Valná hromada České fórum valná
Klára
FoRS
pro rozvojohroma- Viciánová
vou spolupráci da

6. 9. 2016

Na Poříčí
1035/4,
Praha 1

Informativní
Dům
schůze k vyúč- zahraniční
tování projektu spolupráce
Erasmus+ KA2

19.–22. 9.
2016

Manětín

Funkční studi- Národní
školení Pavla
um pro mana- institut dalšího
Oklešťková
žery školských vzdělávání
organizací
a neziskových
organizací

21.–24. 11.
2016

5. 12. 2016
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Kaprálův
Mlýn

Praha

informační
seminář

Milan Mýto

Funkční studi- Národní
školení Pavla
um pro mana- institut dalšího
Oklešťková
žery školských vzdělávání
organizací
a neziskových
organizací
Fundraising:
Peer2peer

nadace Via

školení Klára
Viciánová
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VÝHLEDY
A PLÁNY
Vlajkovou lodí Sadby zůstává i v roce 2017 misijní dobrovolnictví – jak vzdělávací program Cagliero, tak fundraisingový
nástroj Adopce nablízko®. Vše nasvědčuje tomu, že v létě
2017 budeme moci vyslat početnou skupinu dobrovolníků
nejen do osvědčených zemí (Indie, Bulharsko, Mexiko, Keňa),
ale i do dvou zbrusu nových destinací – Ekvádoru a Angoly.

S misijním dobrovolnictvím jsou úzce spojeni bývalí dobrovolníci (tzv. Ex-Cagliero). Za 12 let existence Sadby jich
už je pěkná řada, mnozí z nich jsou velmi aktivní a zapojují
se do přípravných kurzů pro nové kandidáty, někteří díky
Caglieru našli svého životního partnera a mají krásné rodiny.
Podpora těchto skupin mladých a rodin je jednou z našich
priorit na tento rok.
Letos se však chceme zaměřit také na posílení a rozvoj dalších programů a aktivit v rámci Sadby. Především se jedná
o program Rinaldi – evropské aktivity a osvětový projekt
pro školy Dnes jím jako... Ten je v roce 2017 zaměřen na Mexiko, v roce následujícím pak pravděpodobně na Angolu.
V poněkud vzdálenějším horizontu připravujeme vznik nového programu nazvaného podle další významné postavy
salesiánské rodiny. Jeho smyslem a náplní bude vytvoření
nástroje pro pomoc lidem v nouzi a pro podporu skupin či
oblastí u nás nebo v zahraničí, které jsou nějakým způsobem
znevýhodněné.
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HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2016
PŘÍJMY V ROCE 2016

Tržby z prodeje služeb – účastnické příspěvky

223 883 Kč

Tržby z hospodářské činnosti

229 960 Kč

Úroky

55 553 Kč

Kursové zisky

5 Kč

Jiné ostatní výnosy

5 Kč

Přijaté příspěvky a dary celkem

1 761 097 Kč

– z toho přijaté dary

1 755 997 Kč

– z toho členské příspěvky

5 100 Kč

Provozní dotace celkem

1 429 899 Kč

– z toho Dům zahr. spolupráce - Erasmus + KA2

603 881 Kč

– z toho Missions Don Bosco Montreal Canada

94 444 Kč

– z toho MV ČR

212 000 Kč

– z toho MŠMT ČR

140 000 Kč

– z toho MZV ČR - ČRA

379 574 Kč

Příjmy celkem

Poskytované příspěvky

459 059 Kč

Vedlejší hospodářská činnost

65 890 Kč

Výdaje celkem

3 486 449 Kč

V roce 2016 dále Sadba odeslala příspěvek do Bulharska na akci „POSTAV
ŠKOLU A KOSTEL“ ve výši 1.378.020 Kč (51.000 Euro) z hospodaření roku
2015.

Zdroje příjmů
Naše organizace je založena na vícezdrojovém financování a díky tomu není
závislá na jediném zdroji. V případě výpadku jednoho ze zdrojů může bez potíží
pokračovat ve své činnosti. Níže uvedený graf znázorňuje strukturu našich
příjmů.

15 %

29 %

19 %

20 %

16 %

3 700 402 Kč
VÝDAJE V ROCE 2016

Spotřebované nákupy

300 570 Kč

Služby

1 467 944 Kč

Osobní náklady

1 099 742 Kč

Daně a poplatky

12 508 Kč

Ostatní náklady

80 736 Kč
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fundraising

29 %

státní dotace

16 %

EU – ERASMUS+

15 %

účastnické příspěvky

19 %

hospodářská činnost

20 %

ostatní

1%
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PERSONÁLNÍ
ZAJIŠTĚNÍ
PROGRAMŮ

V roce 2016 pracovali
v SADBĚ tito lidé (bez titulů)
ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI (NA PLNÝ ČI ZKRÁCENÝ ÚVAZEK)

• Pavel Ženíšek, SDB – předseda
organizace

• Pavel Marčík – koordinátor
programu Cagliero

• Martina Mončeková – grafička,
PR pracovnice

• Milan Mýto – účetní
• Pavla Oklešťková – výkonná
ředitelka do 31. 3. 2016

• Hynek Černoch SDB – správa
sítě, IT

• Klára Viciánová – koordinátorka
péče o dárce od 1. 4. 2016

INTERNÍ DOBROVOLNÍCI

• Eva Fiřtová – administrativa
dárců

• Vít Kostečka – kontrola
účetních dat

TÝM CAGLIERO BĚHY L A M

• Ondřej Bílý
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• Pavel Marčík – vedoucí týmu běh
LaM

• Jaroslav Mikeš SDB
• Markéta Obručová
• Jiří Pavelec
• Monika Petruchová
• Lenka Prasličáková
• Jaroslava Vanišová
• Pavel Ženíšek, SDB
• Radka Stránská
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

EURO TÝM

• Markéta Imlaufová
• Ludvík Rubáš
• Jana Harníková
TÝM COME IN

• Radek Gottwald, SDB – vedoucí
týmu

• Jaroslav Mikeš, SDB

INLINE TÝM

• Marek Jílek – vedoucí týmu
• Anežka Kopecká
• Antonín Semerád
• Dagmar Petrů
• Jacob Janek
PR TÝM

• Martina Mončeková – vedoucí
týmu
Klára Viciánová
Martin Novodvorský
Pavla Oklešťková
Ludvík Rubáš
Václav Martínek

•
•
•
•
•
• Eva Fiřtová

EXTERNÍ LEKTOŘI, EXPERTI
A ODBORNÍ KONZULTANTI

• Marcel Drlík
• Michael Chytrý
• Jan Kroupa
• Petr Mokrejš
• Cyril Mucha
• Petr Nováček
• Petr Vaculík, SDB
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PARTNEŘI
A DÁRCI

Bez pomoci ostatních bychom zvládli jen velice málo.
Děkujeme všem, kteří s námi v roce 2016 spolupracovali:

PARTNEŘI – ČESKÁ REPUBLIKA

ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI

•
• Ministerstvo zahraničních věcí

• Nadace Don Bosco, Bulharsko
• Salesiáni na Don Bosco Bulgaria
• Oeuvres Don Bosco, Demokratic-

Ministerstvo vnitra ČR

ČR a Česká rozvojová agentura

• Ministerstvo školství, mládeže

ká republika Kongo

• BREADS, Indie
• Národní institut dětí a mládeže • Inspectoría de Guadalajara,
Mexiko
• Dům zahraniční spolupráce
• Salesiánská provincie Praha
• Don Bosco Provincial House
Dimapur, Indie
• Sdružení salesiánů spolupracovníků (ASC)
• Benediktbeuern, Německo
• Salesiánské hnutí mládeže (SHM) • BOVA, Savio House, Bollington,
Velká Británie
• Dcery Panny Marie Pomocnice
(FMA)
• Salesiánská provincie Etiopie
• Hestia – národní dobrovolnické • Don Bosco International
centrum
• Don Bosco Youth Net
• Fórum rozvojové spolupráce
a tělovýchovy ČR

VÝZNAMNÍ DÁRCI

• Jan Hrnciřík
• Drahomír Hanák
• Marie Švehlíková
• Jaroslav Chrástecký
• Zdeněk Šenovský
• Július Kovács
• Jaroslav Novotný
• MUDr. Alexandr Rybníček
• Jaroslav Jiruše
• Ing. Zdeněk Bláha
• Magdalena Nebeská
• Společenstvo zvonu – Krupka
• Josef Boštík
• PharmDr. Lubomír Vylíčil

• Hypro s.r.o.
• Outdoorweb.cz
• Euroimpex s. r. o.
• CE stroje s. r. o.
• Soficon Advisory, s.r.o.
• VISIMPEX a.s.
• Klub aktivních seniorů
• Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

• a mnoho dalších

FoRS

• Papežské misijní dílo
• Koalice pro Snadné dárcovství
• a další...
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Pomocí blízkých pomáhejme daleko
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Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.
IČO: 27006131, DIČ: CZ27006131

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
Ing. Mgr. Pavel Ženíšek SDB

ADRESA
Kobyliské nám. 1000/1
182 00 Praha 8 – Kobylisy
Telefon: +420 283 029 229
E-mail: sadba@sadba.org

BANKOVNÍ SPOJENÍ
pro dary v CZK:
č.ú. 2000044192/2010, banka Fio (Adopce nablízko)
č. ú. 2100240326/2010, banka Fio (Salesiánské misie)

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

www.sadba.org | www.adopcenablizko.cz

