
VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO OSTRAVA



Pativ des, pativ arakhes. / Dáš-li úctu, úcty se ti dostane. (romské přísloví)

                                                                                                                      
Vážení přátelé, 

          uplynulý školní rok 2011–12 byl nabitý významnými změnami, které naši činnost opět rozvíjí a zkvalitňují. V září jsme pro-
vedli výrazné provozní změny ve fungování Střediska: odpolední program je více strukturován, jednotlivé programy (Oratoř, 
Kroužky, Doučování) se nekryjí a děti jsou tak více vedeny k pravidelné činnosti. Byla zřízena vrátnice Střediska, na které jsou 
účastníci „odbaveni“ při příchodu i odchodu. Byly zavedeny registrační kartičky na půjčování věcí a na získávání Zefirínů (stře-
diskových peněz).

          V lednu 2012 se rozběhl originální projekt Oratoř na ulici – mobilní klubovna. Tým pedagogů vyráží několikrát týdně za dět-
mi do sociálně vyloučených lokalit, aby s nimi trávil čas v obytném karavanu – klubovně, kde se doučují, rozvíjí své schopnosti 
hrami a „ochutnávají“ tak některé činnosti z nabídky střediska. 
          V lednu bylo uvedeno do provozu dlouho očekávané nové fotbalové hřiště s umělou trávou poslední generace.  Hřiště se 
využívalo i v období hojné sněhové nadílky, neboť jsme pomocí techniky odklízeli hrací plochu. Kuriózní situace nastala, když 
v době velkého únorového mrazu se současně na ploše vedle hřiště bruslilo a fotbalisté na zeleném trávníku trénovali. Fotbalo-
vé hřiště s cyklostezkou a dětským hřištěm bylo se vší parádou slavnostně otevřeno v květnu již za příznivého počasí.

         Loď je symbolem společenství a cesty ke stejnému cíli. Ne náhodou je nové dětské hřiště tvořeno prolézačkovým modulem 
ve tvaru lodi a stěny budovy nesou malbu přístavu a otevřeného moře. I celkový pohled na budovu Don Boska společně s koste-
lem při troše fantazie připomíná obří loď. Přeji všem na palubě v novém školním roce, aby loď Don Bosco byla pro ně bezpečným 
plavidlem na jejich životní cestě.

                                                                                                                      P. Mgr. Jiří Caha, ředitel



Salesiánské středisko Don Bosco je školskou právnickou osobou a jejím zřizovatelem je Salesiánská provincie Praha. 
Posláním Střediska je výchova a vzdělávání romských dětí a mládeže z Ostravy, které je založeno na křesťanských prin-
cipech, s cílem připravit je na život ve společnosti.  

ORATOŘ – OTEVŘENÝ KLUB – otevřená práce s mládeží, někdy označovaná také jako „spontánní činnost“, patří mezi specifika 
salesiánů. Oratoř v užším slova smyslu je prostor pro sportovní, zábavnou a výchovnou činnost, se zaměřením na přípravu dětí 
a mládeže pro budoucí život. „Prostor“ znamená v této souvislosti nejen místo, ale i čas a prostředí vhodné pro tyto aktivity. 

Oratoř plní funkci základního programu Střediska, na který navazují dle potřeby jednotlivých dětí další programy. Oratoř 
funguje jako „záchytná síť“ pro děti a mládež, u kterých je pak možno rozvinout systematičtější a dlouhodobější práci v ostat-
ních programech. Jedním ze základních cílů oratoře je učit účastníky dodržovat pravidla a přijímat odpovědnost za své 
chování.



Oratoř byla otevřena v PO, ÚT, ST, PÁ od 14.15 do 18.00 hodin a ve ČT od 14.15 do 18.00 hodin včetně bohoslužby v kos-
tele pro děti a následné společné večeře. Sečteme-li návštěvy všech dětí za 174 provozních dnů, navštívilo klub 5 032 dětí. 
Průměrně klub navštíví denně 29 účastníků ve věku 4 – 25 let. 

KROUŽKY – strukturovaný program probíhající denně od pondělí do pátku, který nabízí zájmové, sportovní, hudební, výtvarné, 
tvořivé a výchovně vzdělávací činnosti. Tyto kroužky navštěvují děti a mládež od 5 do 26 let. Základním cílem tohoto programu 
je vedení účastníků k pravidelné a systematické činnosti, rozvíjení schopností a dovedností, týmové spolupráci, tole-
ranci a respektu k sobě navzájem.
V tomto školním roce probíhaly tyto kroužky: Fotbal, Stolní tenis, Fitko, Lezecká stěna, Kapely, Kytara, Break dance, Street 
dance, Zpívání, Výtvarka, Kuchtík, Počítače, Divadlo, HDS, Dívčí klub, Klub maminek, Čtvrteční skupinky,  Ministranti 
a Schola. Kroužky navštěvovalo celkem 598 účastníků v 50 skupinkách. Mnozí účastníci navštěvovali více kroužků a skupinek. 
Vedle sportovních kroužků došlo k výraznému nárůstu kroužků zaměřených na rozvoj zručnosti a postřehu – a to především v krouž-
ku Kouzlení a žonglování a kroužku Šitíčko. Nový kroužek Experimenty přispěl k rozvoji technického myšlení a manuální zručnosti 
u chlapců. Oblíbeným kroužkem se staly rovněž stolní deskové hry, kde byly děti vedeny k dodržování pravidel a čestné hře.
Divadelní kroužek nacvičil novou a opět velmi zdařilou hru Nafoukaná dcera. Kuchtík patří nadále k oblíbenému kroužku díky 
svým chutným výsledkům. Otevřením nového hřiště stoupla účast dětí ve fotbale, kde probíhal trénink třikrát týdně. Fotbalisté 
a stolní tenisté svými výkony velmi dobře reprezentují naše středisko. Účastnící kroužků Kouzlení a žonglování, Street dance, 
Break dance a Zpívání pak převáděli svůj um a dovednosti na střediskových akademiích a dalších akcích.



V programu DOUČOVÁNÍ se pedagogové věnují vzdělávání dětí, především těm na 1. stupni ZŠ. Cílem programu je pomoci při 
přípravě na školní vyučování, zlepšení přístupu dětí ke vzdělání a rozvíjení sociálních dovedností. 
Doučování probíhalo každý den mimo středu 13.30 – 14.30. Ve středu a ve čtvrtek probíhalo nově od ledna doučování také 
v nově pořízené mobilní klubovně – karavanu, který vyjížděl do sociálně vyloučených lokalit v Ostravě. Pravidelně se do pro-
gramu zapojilo 35 dětí.

Program KRŮČKY je zaměřen na děti předškolního věku a má za cíl učení a rozvoj sociálních schopností, komunikace, myšlení, 
paměti a přípravu dětí na vstup do školy. Nově jsme každou středu dopoledne vyjížděli za dětmi do sociálně vyloučených 
lokalit, kde jsme s nimi pracovali v útulném prostředí karavanu. Celkem se do programu zapojilo 15 dětí.

Program ORATOŘ NA ULICI probíhal již druhým rokem. V lednu 2012 byl uveden do provozu karavan jako MOBILNÍ KLUBOV-
NA. Vyjížděli jsme s ním do lokalit Jirská a Jílová (Přívoz) a Válcovní (Vítkovice), kde program probíhal jak v karavanu, tak v jeho 
blízkém okolí. Jeden tým také vyjížděl bez karavanu, a to do Vítkovic na Jeremenkovu osadu. Program má za cíl rozvoj komuni-
kačních a sociálních dovedností, vzájemné spolupráce a tolerance. Současně zde probíhá program Doučování a Krůčky, viz 
výše. V programu jsme pracovali celkem asi se 100 dětmi.     

Středisko v roce 2011 vykonávalo sociálně právní ochranu dětí v rozsahu uděleného pověření. 



Cílem programu ANIMÁTOŘI je připravovat a vhodně zapojit mladé lidi do dobrovolnické služby ve středisku. Příprava 
probíhala interaktivní formou na víkendových akcích s cílem osobnostního růstu mladého člověka. Do služby se pravidelně 
zapojilo 10 mladých lidí, příležitostně dalších 10. PRAKTIKANTI: Svou odbornou praxi absolvovalo ve středisku 12 studentů 
a studentek škol pedagogického nebo sociálního zaměření.

POBYTOVÉ AKCE (tábory, víkendovky) nabízely dětem výše zmíněných programů během všech školních prázdnin a o so-
botách a nedělích užitečně strávený čas a nabízely nové podněty v odlišném prostředí a příležitosti k navazování nových 
vztahů. Středisko uskutečnilo celkem 60 pobytových akcí, kterých se zúčastnilo 661 dětí a mladých lidí. Uspořádalo se 8 tá-
borů, ostatní akce byly několikadenního charakteru. Animátoři měli celkem 8 pobytových akcí, doučování 1 akci, oratoř 21 akcí, 
kroužky 20 akcí (turnaje a soustředění), ostatní 2 akce. 

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE (turnaje, soutěže, výlety, přátelské zápasy, návštěvy kulturních a sportovních akcí, besídky, akademie). 
Celkem se uspořádalo 107 akcí, kterých se zúčastnilo 1 581 osob včetně vedoucích. Výjimečnou akcí byl Zefirínfest pořádaný v říjnu 
k jubileu 150 let od narození a 75 let od smrti blahoslaveného Zefirina Jimenéze Mally, svatého Roma ze Španělska. K nejvíce zastoupe-
ným jednoznačně patřily fotbalové turnaje na novém hřišti pro všechny věkové kategorie. Podařilo se uspořádat 1. ročník Don Bosco 
ligy – jediné žákovské soutěže v malé kopané v Ostravě, které se účastnilo 8 týmů.  Jako každý rok proběhla řada turnajů a zápasů ve 
stolním tenise včetně úspěšné účasti našich hráčů na Mezinárodních salesiánských hrách v Polsku, nechyběla slavnostní akademie 
Don Bosco v pololetí a na konci školního roku, kde se vyhlašují výsledky snažení dětí v jednotlivých programech. Před vánocemi si děti 
mohly vyrobit krásné věci ve vánočních dílnách a o slavení velikonoc jsme besedovali s dětmi na základních školách.

         



PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Pedagogická sekce:
Ředitel: P. Mgr. Jiří Caha; zástupce ředitele: P. Mgr. Pavel Kosmák; vedoucí programu Oratoř: P. Mgr. Jiří Caha; vedoucí programu 
Kroužky: Ludmila Čajánková; vedoucí programu Doučování a Krůčky: Bc. Helena Peškarová; vedoucí programu Oratoř na ulici: 
Mgr. Iva Pellarová; pedagogové volného času: Ing. Monika Petruchová, Pavel Honěk, Bc. Karolína Křížová, Mgr. Anton Kulkov-
ský, Bc. Eva Horňáčková, Terezie Zuchnická, Vojtěch Zuchnický, Rudolf Pavlíček, Bc. Václav Lipinský, Monika Červenková
Ekonomická sekce:
Účetní a ekonom: Ing. Jana Mynářová; administrativní pracovník: Jana Gabrišová; managment výstavby hřiště: Ing. Miloslav 
Kubiš; úklid: Věra Hermanová
Celkem ve Středisku pracovalo 20 zaměstnanců v přepočtu na 11 úvazků. Činnost nám pomáhalo zajistit více než 30 dobrovol-
níků z řad mladých lidí a dospělých.

SPOLUPRACUJEME
Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově, Církevní ZŠ Přemysla Pittra v Ostravě, Salesiánský dům dětí a mládeže 
Ostrava-Zábřeh, Salesiánské hnutí mládeže, Salesiánská asociace Dona Boska, Vesnička soužití – Diecézní Charita ostravsko-
opavská, Biskupské gymnázium v Ostravě, o. s. Vzájemné soužití, o. s. Nová šance



HOSPODAŘENÍ  V ROCE 2011
VÝNOSY  NÁKLADY
MŠMT ČR 4 907 122 Kč Spotřeba materiálu 752 170 Kč
MMO 573 000 Kč Nájem 606 550 Kč
Dary 329 176 Kč Služby 1 002 694 Kč
Úroky 1 344 Kč Mzdy včetně odvodů a pojištění 2 865 987 Kč                                                                                      
Účastníci programů 145 383 Kč Odpisy 448 327 Kč  
Pronájem prostor 32 235 Kč Ostatní 151 681 Kč                                                                                                                                            
Celkem výnosy 5 988 260 Kč Celkem náklady 5 827 409 Kč 
  
V prosinci 2011 byla ukončena v salesiánském areálu výstavba víceúčelového hřiště, dětského hřiště a rekonstrukce přilehlých 
ploch. Stavba byla spolufinancována Evropskou unií.  V březnu 2012 byl díky Plzeňskému Prazdroji zakoupen obytný přívěs pro 
program Oratoř na ulici.

DĚKUJEME

Naše programy a projekty jsou realizovány za podpory těchto subjektů a řady drobných dárců: 

                                                                                     SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO
Vítkovická 28, 702 00 Ostrava

Tel: 599 526 361     Fax: 599 526 368     IČO: 65468961     DIČ: CZ65468961     Č. ú .: 1641530399/0800
www.ostrava.sdb.cz     e-mail: stredisko@ostrava.sdb.cz


