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To, že nechápu druhé, mi nemůže zabránit je milovat. Srdce má své důvody, které rozum nezná.  
Ruth Pfau (lékařka a řeholnice pracující 40 let v Pákistánu s chudými a malomocnými)

Vážení přátelé, 

          minulý školní rok 2012–13 nebyl ve znamení velkých změn a nových projektů, ale snažili jsme se upevnit a pro-
hloubit zaběhnutý nový provozní režim a již naplno jsme využívali skvělé možnosti karavanu a nových hřišť. Jako 
důležitá a klíčová se nám stále více jeví systematická individuální práce. Při provozu střediska volného času a s naší 
cílovou skupinou je i přes zavedené organizační změny stále celkem velká fluktuace dětí, což do značné míry snižuje 
efektivitu naší práce. Vymysleli a zavedli jsme tedy metodu práce nazvanou Anděl v akci, při které má určitý pedagog 
(anděl) ve své péči vybrané děti, které pravidelně navštěvují středisko. Pedagog bdí nad tím, aby činnost střediska 
byla pro tyto děti prospěšná i vzhledem k rodině a ke škole a snaží se dítě více podporovat a nenásilně ve spolupráci 
s ostatními nasměrovat k určitým cílům. Každý pedagog je andělem pro několik dětí, což samozřejmě nepokryje 
všechny děti ze střediska. Napadá Vás asi námitka, že děti budou na sebe žárlit a že je nespravedlivé, že všichni ne-
mají svého anděla. Nebudou, protože to samy ani nepostřehnou. Při této metodě totiž vycházíme z předpokladu, že 
anděl je ze své podstaty neviditelná bytost a pracuje nenápadně. Proto i činnost pedagoga je pro dítě neviditelná 
a dítě tedy neví, kdo je jeho anděl. Ono totiž platí, že když se všichni věnují všem, tak se vlastně nikdo nevěnuje po-
řádně nikomu. A pedagogika, jak je známo, je záměrná, cílevědomá a soustavná činnost formující osobnost člověka, 
což jako vychovatelé chceme pomocí této metody splňovat.

          Děkuji všem z Vás, kteří nás viditelně, ale také skrytě – andělsky podporujete svou přízní v naší činnosti. 
                                                                                                                   

   P. Mgr. Jiří Caha, ředitel

Salesiánské středisko volného času Don Bosco je školskou právnickou osobou a jejím zřizovatelem je Salesiánská pro-
vincie Praha. Posláním Střediska je výchova a vzdělávání romských dětí a mládeže z Ostravy, které je založeno na křes-
ťanských principech, s cílem připravit je na život ve společnosti.  

Středisko je pro děti a mládež, podle vzoru první Oratoře Dona Boska, místem přijetí a otevřeným domovem, místem setkání 
s křesťanskými hodnotami – kostelem, školou připravující na život a hřištěm, kde mohou potkat přátele a dobře se bavit. 

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 179 provozních dnů, navštívilo klub 5 055 dětí. 
Průměrně klub navštíví denně 28 účastníků ve věku 6–25 let. 

KROUŽKY – strukturovaný program probíhající denně od pondělí do pátku, který nabízí zájmové, sportovní, hudební, výtvar-
né 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, toleranci 
a vzájemným přátelským vztahům. 
V tomto školním roce probíhaly tyto kroužky: Fotbal, Stolní tenis, Fitko, Lezecká stěna, Kapely, Kytara, Break dance, Street 
dance, Zpívání, Výtvarka, Kuchtík, Počítače, Angličtina, Dramatický kroužek, HDS, CNN aneb Co nás napadne, A je to, 
Klub maminek, Čtvrteční skupinky a Ministranti. Kroužky navštěvovalo celkem 328 účastníků v 33 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 kroužku Kouzlení a žonglování. Kroužek Experimenty a kroužek A je to přispěl zejména u chlapců k rozvoji technického myš-
lení a manuální zručnosti. Oblíbeným kroužkem se staly rovněž Stolní deskové hry, kde jsou děti vedeny k dodržování pravidel 
a čestné hře. Kuchtík patří nadále k oblíbenému kroužku díky svým chutným výsledkům. 
Fotbalové hřiště s umělou trávou poskytuje kvalitní podmínky pro fotbalové tréningy a zápasy. Účastníci fotbalu a stolního tenisu 
svými výkony výborně reprezentují naše středisko a na turnajích získávali opět cenné kovy. Účastníci kroužků Kouzlení a žonglová-
ní, Street dance, Break dance a Zpívání pak předváděli svůj um a dovednosti na střediskových akademiích a dalších akcích. 

V programu DOUČOVÁNÍ se pedagogové věnovali vzdělávání dětí, především těch z 1. stupně 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 od 13.30 do 14.30. Od úterý do čtvrtka se doučovalo také v mobilní klubovně – karava-
nu, který vyjížděl do sociálně vyloučených lokalit v Ostravě a přímo i v jedné rodině. Pravidelně se do programu zapojilo 49 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. Program probíhal od středy do pátku v mobilní klubovně, se kterou pracovníci dojíž-
děli do sociálně vyloučených lokalit, a ve čtvrtek odpoledne v prostorách střediska. Celkem se do programu zapojilo 32 dětí.

Program ORATOŘ NA ULICI probíhal čtvrtý rok. Před dvěma lety byl uveden do provozu karavan – mobilní klubovna. Rea-
lizovali jsme celkem 317 výjezdů do lokalit Jirská a Jílová (Přívoz), Válcovní a Štramberská (Vítkovice) a ubytovna Svinov, kde 
aktivity pravidelně probíhaly jak v karavanu, tak v jeho blízkém okolí.
Program má za cíl rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, informovanosti o okolním světě, vzájemné spolupráce 
a tolerance. Celkový počet účastí dětí v programu činil  3 956, což je průměrně 12 dětí na jeden výjezd.
     

Středisko v roce 2012 vykonávalo sociálně-právní ochranu dětí v rozsahu uděleného pověření: 
- vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje,
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo  jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
- činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku,
- zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti.



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 7 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 sobo-
tách a nedělích užitečně strávený čas a nabízely nové podněty v odlišném prostředí a příležitosti k navazování nových vzta-
hů. Středisko uskutečnilo celkem 42 pobytových akcí, kterých se zúčastnilo 476 dětí a mladých lidí. Uspořádaly se 4 tábory na 
5 a více dní, ostatní akce byly několikadenního charakteru. Animátoři měli celkem 8 pobytových akcí, doučování 2 akce, oratoř 
9 akcí, kroužky 16 akcí (turnaje a soustředění). 

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE (turnaje, soutěže, výlety, zápasy, návštěvy kulturních a sportovních akcí, besídky, akademie). Celkem 
se uspořádalo 126 akcí, kterých se zúčastnilo 1 757 osob včetně vedoucích. Tradičně jsme se v září účastnili Romské pouti na sv. 
Kopečku u Olomouce, kam se nám podařilo ve spolupráci s dalšími organizacemi vypravit 2 autobusy. K nejvíce zastoupeným akcím 
jednoznačně patřily fotbalové turnaje na novém hřišti pro všechny věkové kategorie. Podařilo se uspořádat již 2. 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 Chorvatsku, nechyběla slavnostní akade-
mie Don Bosco v pololetí a na konci školního roku, v dubnu se uskutečnila oslava Dne Romů. Beskydy byly a jsou častým cílem výletů 
s dětmi pěšky, na kolech i na lyžích. Využívali jsme také výhodné vstupné do areálu Vodní svět Sareza.

         

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Pedagogická sekce:
Ředitel: P. Mgr. Jiří Caha; vedoucí programu Oratoř: Pavel Honěk; vedoucí programu Kroužky: Bc. Ludmila Čajánková; vedoucí 
programu Doučování a Krůčky: Bc. Helena Peškarová; vedoucí programu Oratoř na ulici: Mgr. Iva Pellarová; vedoucí programu Ani-
mátoři: Bc. Karolína Křížová; pedagogové volného času: P. Mgr. Pavel Kosmák, Mgr. Anton Kulkovský, Bc. Lenka Bílová, Bc. Eva 
Kalábová, Terezie Zuchnická, Rudolf Pavlíček, Bc. Václav Lipinský, Bc. Vojtěch Červený, Monika Červenková, Jana Kopřivová, 
DiS., Lukáš Šerý.
Ekonomická sekce:
Účetní a ekonom: Ing. Jana Jarošíková; administrativní pracovník: Jana Gabrišová; fundraising: Ing. Miloslav Kubiš; úklid: 
Věra Hermanová, Alena Rácová.
Ve Středisku pracovalo celkem 24 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., Nová šance, Charita Ostrava.



HOSPODAŘENÍ  V ROCE 2012
VÝNOSY  NÁKLADY
Tržby za služby (pronájem, akce ...) 104 658 Kč Spotřeba materiálu 473 494 Kč
Dary právnických osob                                         269 831 Kč Spotřeba energií 412 758 Kč
– Plzeňský Prazdroj 100 000 Kč Opravy a udržování 19 946 Kč                                                                                                                   
– Farnost Winterthurm (CH) 164 620 Kč Cestovné 79 150 Kč
– Fórum dárců o.s. 5 211Kč Služby (nájem, telefon ...) 981 395 Kč                                                                                      
Dary fyzických osob                                              11 940 Kč Mzdy včetně odvodů a pojištění      3 480 231 Kč  
Úroky 1 153 Kč Silniční daň 3 975 Kč
Ostatní výnosy (startovné, účastnické  Dary 726 Kč
poplatky) 101 035 Kč Odpisy 134 828 Kč
Dotace MŠMT ČR 5 037 000 Kč Pojištění                                                 11 449 Kč
Dotace statutárního města Ostrava              290 000 Kč Ostatní náklady (bankovní a účastnické
  poplatky, refundace mezd ...) 176 606 Kč       
Celkem výnosy 5 815 617 Kč             Celkem náklady 5 774 558 Kč

V březnu 2012 byl díky daru Plzeňského Prazdroje 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     IČO: 65468961     DIČ: CZ65468961     Č. ú.: 1641530399/0800
www.ostrava.sdb.cz     e-mail: stredisko@ostrava.sdb.cz


