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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO OSTRAVA



Malá láska je vrozená, velké se musíme učit. Don Bosco

Vážení přátelé, 

říká se, že když chce někdo slavit, tak si důvod vždycky najde. Salesiáni po vzoru Dona Boska rádi a často slaví, neboť chtě-
jí vyslovit Bohu chválu a lidem projevit vděčnost za podporu díla. V roce 2014 jsme slavili 80 let od příchodu salesiánů do 
Ostravy, kdy 8. 12. 1934 pod vedením prvního českého salesiána Dona Ignáce Stuchlého zahájili činnost na druhém místě 
v Čechách a na Moravě. Byl to první dům, který si salesiáni sami postavili. Ostrava se také může chlubit tím, že zde vznikla 
první městská každodenní oratoř, neboť ve Fryštáku byla jen oratoř nedělní. Výročí připomněly v průběhu roku 2014 Dny 
ostravského Don Boska, a to formou různých sportovních turnajů a setkání. Když oslavy v den výročí posvěcení a otevření 
domu 8. 12. 2014 vrcholily, byl již od srpna v plném proudu jubilejní rok oslav 200 let od narození Dona Boska, zakladatele 
salesiánů. Jubilejní rok střídá další jubilejní rok, a to ještě většího významu. Slaví se nejen v Ostravě a celé ČR, ale na celém 
světě. Oslavy u nás vyvrcholí 8. 8. na Velehradě a 16. 8. v Itálii na Colle Don Bosco, v rodišti Dona Boska.  
Co je stálým odkazem Dona Boska po 200 letech? Je to spása (šťastný život) mladých lidí, jejich budoucnost, smysl ži-
vota a zapojení do života ve společnosti a v církvi. To je i naše priorita. Pracuji v ostravském Don Bosku již 10 let a stále 
více vnímám, že přes veškeré úsilí, pestrou šíři aktivit s dětmi i dospělými a vynaložené nemalé finanční prostředky, jsou 
dlouhodobé výsledky práce s dětmi stále za očekáváním. Jako Don Bosco se inspirujeme tam, kde to funguje. Již ně-
kolik let spolupracujeme s některými romskými osadami na Slovensku, které dosvědčují, že Bůh a jeho evangelium má 
moc proměňovat životy lidí. Intenzivní kontakt máme s řeckokatolickou farností Čičava, která je připravena vyslat ten-
to rok do Ostravy romské misionáře, aby podpořili pastorační a výchovné úsilí nás salesiánů a pracovníků ve středisku.
Jsem přesvědčen, že pro Romy existuje pouze jediná cesta (jekh drom) ven z problémů ke šťastnému životu, a tou 
je život dle Ježíšova evangelia. 

Děkuji Vám, kteří nás podporujete v našem úsilí.                                                                                                                    
   P. Mgr. Jiří Caha, ředitel

leden 2015



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 jsou založeny na křesťanských 
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 setká-
ní s křesťanskými hodnotami – kostelem, školou připravující na život a hřištěm, kde mohou potkat přátele a dobře se bavit. 

ORATOŘ – OTEVŘENÝ KLUB – otevřená práce s dětmi a mládeží, někdy označovaná také jako „spontánní činnost“, patří mezi spe-
cifika 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 fun-
guje jako „záchytná síť“ pro děti a mládež, u kterých je pak možno rozvinout systematičtější a dlouhodobější práci v ostatních pro-
gramech. Jedním ze základních cílů Oratoře je učit účastníky dodržovat pravidla a přijímat odpovědnost za své chování.



Oratoř byla otevřena každý školní den od 14.15 do 18.00 hod., ve čtvrtek včetně bohoslužby v kostele pro děti a následné 
společné večeře. Sečteme-li návštěvy všech dětí za 171 provozních dnů, navštívilo klub 6 382 dětí. Průměrně klub navští-
ví denně 37 účastníků ve věku 6–25 let. V rámci Oratoře se pedagogové věnovali doučování dětí, především těm na 1. stup-
ni ZŠ. Cílem je pomoci při přípravě na školní vyučování a zlepšení přístupu dětí ke vzdělání. Doučování pro mladší probíhalo 
každý den mimo středu 13.30–14.30. Pravidelně se doučovalo 10 dětí. Doučování pro děti z 2. stupně ZŠ probíhalo ve středu 
17.00–18.00 a využívalo ho 7 dětí.

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, Žonglování, Fitko, Lezecká stěna, Kapely, Kytara, Freesty-
le (tanec), Zpívání, VM4 (romské písně), Výtvarka, Experimenty, Kuchtík, Šikovné ruce, Počítače, Angličtina, Dramka, Akč-
ní borci, CNN aneb Co nás napadne, A je to (kutil), Deskovky, Čtvrteční skupinky a Ministranti. Kroužky navštěvovalo cel-
kem 514 účastníků ve 42 skupinkách. Mnozí účastníci navštěvovali více kroužků a skupinek. 
ORATOŘ NA ULICI – terénní program Střediska. Karavan – mobilní klubovna každý den vyjížděl do 5 sociálně vylouče-
ných lokalit. Realizovali jsme celkem 205 výjezdů. Program je určen především pro předškolní děti a děti nižších ročníků 
1. stupně ZŠ. Má za cíl rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, informovanosti o okolním světě, vzájemné spo-
lupráce a tolerance. Celkový počet účastí dětí v programu činil 1 436, což je průměrně 7 dětí v karavanu na jeden výjezd. 



Cílem programu ANIMÁTOŘI je připravovat a zapojit mladé lidi do dobrovolnické služby ve Středisku. Příprava probíha-
la interaktivní formou na víkendových akcích s cílem osobnostního růstu mladého člověka. Do služby se pravidelně zapojilo 
8 mladých lidí, příležitostně dalších 10. 
PRAKTIKANTI – svou odbornou praxi absolvovalo ve Středisku 11 studentů a studentek škol pedagogického nebo sociál-
ního 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 29 pobytových akcí, kterých se zúčastnilo 316 dětí a mladých lidí. Uspořádaly se 4 tá-
bory na 5 a více dní, ostatní akce byly několikadenního charakteru. Novinkou mezi pobytovými akcemi jsou Just do it, adrena-
linové víkendovky pro mládež 15+, a díky nedostatku sněhu u nás se na jarní prázdniny jelo lyžovat k salesiánům do Rakouska.

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE (turnaje, soutěže, výlety, zápasy, návštěvy kulturních a sportovních akcí, besídky, akademie). Cel-
kem se uspořádalo 128 akcí, kterých se zúčastnilo 2 040 osob včetně vedoucích. K nepočetnějším akcím jednoznačně patřily 
fotbalové turnaje pro všechny věkové kategorie. Proběhl zdárně 3. ročník Don Bosco ligy, jediné žákovské soutěže v malé ko-
pané 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 Bratislavě. V květnu se uskutečnila velká víkendová akce Dny ostravského 
Dona Boska, jejímž cílem bylo sportovní, kulturní a duchovní setkání všech, kteří nějakým způsobem patří k našemu dílu. Pro-
běhl turnaj dospělých ve fotbale, volejbale, dětské odpoledne, koncert a mše v kostele. V červnu proběhl pokusný ročník soutě-
že Don Bosco má talent a závěrečná Akademie. Prakticky každá pravidelná činnost měla alespoň jednu akci.



V polovině května 2014 navštívila Středisko Česká školní inspekce. Předmětem kontroly bylo zjišťování a hodnocení podmínek, prů-
běhu a výsledků poskytovaného vzdělávání dle školského zákona. Zde jsou uvedeny závěry z inspekční zprávy:
„Činnost střediska je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku školských právnických osob. Středisko dodržuje zásady a cíle školského 
zákona, respektuje zásady rovného přístupu k zájmovému vzdělávání. Školní vzdělávací program (ŠVP) pro zájmové vzdělávání je v souladu 
s příslušným ustanovením právního předpisu. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání středisko sleduje a vyhodnocuje úspěšnost realizo-
vaných aktivit. Středisko vytváří podmínky pro zdravý vývoj dětí a žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví. Středisko určuje priori-
ty podle svých rozpočtových možností. Materiální podmínky a finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné  
k zabezpečení realizovaného školního vzdělávacího programu. Vzdělávací strategie pedagogů jsou promyšlené, umožňují komplexní rozví-
jení klíčových kompetencí účastníků vzdělávání stanovených ve vlastním ŠVP v rozsahu jejich individuálních možností a potřeb. Příznivá at-
mosféra ve sledovaných činnostech a dílčí dosažené úspěchy jsou dokladem úspěšného působení střediska.

Silnou stránkou střediska je:
• velmi dobré materiální vybavení, 
• kvalita interpersonálních vztahů a způsob vzájemné komunikace s partnery,
• terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách,
• přístup a způsob práce pedagogických pracovníků k účastníkům vzdělávání,
• příjemné a motivující prostředí.

Česká školní inspekce doporučuje:
• rozšířit způsoby prezentace činnosti střediska široké ostravské veřejnosti. 

Od poslední inspekce došlo:
• ke změně vedení a přirozené obměně pedagogických pracovníků,
• zlepšení odborné kvalifikovanosti pedagogických pracovníků,
• ke zlepšení materiálních podmínek,
• ke změně systému terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách.“

Celou inspekční zprávu je možné najít na webových stránkách Střediska v záložce Dokumenty.



PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
PEDAGOGICKÁ SEKCE 
Ředitel a vedoucí programu Tábory: P. Mgr. Jiří Caha; vedoucí programu Oratoř: MgA. Karel Kočner; vedoucí programu Kroužky: 
Bc. Ludmila Čajánková; vedoucí programu Oratoř na ulici a Praktikanti: Mgr. Iva Pellarová; vedoucí programu Animátoři: Mgr. 
Václav Lipinský; další interní pedagogové volného času: P. Mgr. Pavel Kosmák, Mgr. Helena Lipinská, Jana Kopřivová, DiS., Bc. 
Lenka Bílová, Pavel Honěk; externí pedagogové volného času: Rudolf Pavlíček, Bc. Vojtěch Červený, Monika Červenková, Lu-
káš Šerý, Martin Novotný, Terezie Zuchnická, Jakub Macošek, Bc. Eva Kalábová, Filip Špaček, Štěpán Járka, Tomáš Janásek.
PODPŮRNÁ SEKCE
Účetní a ekonom: Ing. Táňa Hulová; administrativní pracovník: Jana Gabrišová; fundraising: Ing. Miloslav Kubiš; úklid: Věra 
Hermanová; správce sítě: Ing. Petr Jarošík.
Celkem ve Středisku pracovalo 26 zaměstnanců v přepočtu na 14 úvazků. Činnost nám pomáhalo zajistit více než 30 dobrovol-
níků z řad mladých lidí a dospělých.

SPOLUPRACUJEME
Pastorační centrum Romů v Čičavě (Slovensko), Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově, Církevní ZŠ Přemys-
la Pittra v Ostravě, Salesiánský dům dětí a mládeže Ostrava-Zábřeh, Salesiánské hnutí mládeže, Salesiánská asociace Dona Bo-
ska, Vesnička soužití – Diecézní Charita ostravsko-opavská, Biskupské gymnázium v Ostravě, o. s. Nová šance, Charita Ostrava.



HOSPODAŘENÍ  V ROCE 2013
VÝNOSY 
Dotace MŠMT ČR 5 382 000 Kč 
Dotace Statutárního města Ostrava 220 000 Kč 
Tržby za služby (pronájem, akce…) 134 540 Kč 
Dary právnických osob (Nadace pro radost) 7 000 Kč           
Dary fyzických osob 14 774 Kč
Úroky 1 185 Kč                                                                                             
Ostatní výnosy (startovné, 
účastnické poplatky) 90 175 Kč
Celkem výnosy 5 849 674 Kč

 
Naše programy a projekty jsou realizovány za podpory těchto subjektů: 
 

V lednu 2015 byl díky daru Plzeňského Prazdroje zakoupen osobní automobil pro program Oratoř na ulici.

Děkujeme mnoha příznivcům, kteří nás podporují.

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

Tel: 599 526 361     IČO: 65468961     DIČ: CZ65468961     Bankovní spojení: 1641530399/0800
www.ostrava.sdb.cz     e-mail: stredisko@ostrava.sdb.cz 

             vydáno v lednu 2015

NÁKLADY 
Spotřeba materiálu (potraviny na akce, potřeby 
pro zájm. činnost, kanc. potřeby…) 394 607 Kč
Spotřeba energií 437 127 Kč
Opravy a udržování 32 553 Kč
Cestovné (akce, školení) 103 855 Kč
Služby (nájem, ubytování na akcích, 
tel.+internet, BOZP, kom. odpad…) 864 791 Kč                                                                                                                           
Mzdy včetně odvodů a pojištění 3 842 769 Kč  
Silniční daň 7 575 Kč
Odpisy 190 640 Kč
Pojištění 11 964 Kč
Ostatní  náklady (bank. a účast. poplatky)  55 107 Kč       
Celkem náklady 5 940 988 Kč 


