


Vážení přátelé, 

máme za sebou další školní rok, ve kterém jsme si připomínali 200 let od narození zakladatele salesiánů sv. Jana Boska. Výročí se 
různým způsobem připomínalo a slavilo. V květnu se dva naše malé fotbalové týmy účastnily Mezinárodních salesiánských her 
v Turíně a zároveň navštívily rodiště Dona Boska i místo první oratoře v Turíně na Valdoccu. Velmi zdařilý byl letní tábor Oratoře 
konaný v Hodoňovicích s názvem Frutti di Bosco na motivy života oslavence a cyklopouť na národní oslavu Dona Boska na Ve-
lehradě. Opravdu snad nejtrvalejší památkou na letošní jubileum je velkoplošný obraz v 1. patře (viz obr. na str. 4).

Letošní školní rok má již pořadové číslo 25, kdy se v roce 1990 obnovila v Don Bosku činnost s dětmi a mládeží po sametové 
revoluci. Vstupujeme do něj se zbrusu novým sloganem Střediska: „Vychováváme srdcem“ (viz titulní strana), který vzešel jako 
vítězný z více návrhů pedagogů a animátorů. Je až s podivem, že dosud žádná organizace nemá tento krásný slogan (pan 
Google nikoho nenašel), který výstižně vyjadřuje Don Boskovu pedagogiku. Srdce je symbol lásky, znamením vztahů a věřím, že 
jen laskavý vztah vychovatele k dítěti, který ho vede ne k sobě, ale k Ježíši, vzoru a prameni všech opravdových vztahů, je nejen 
pro děti, ale pro každého z nás klíčový. 

Děkuji Vám, kteří nás podporujete a nosíte ve svém srdci. 
 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 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 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 dětmi a 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 pří-
pravu 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 ostatních 
programech. Jedním ze základních cílů Oratoře je učit účastníky dodržovat pravidla, přijímat odpovědnost za své chování 
a přispívat k utváření charakteru, postojů a názorů účastníků na základě obecně uznávaných křesťanských hodnot.



Oratoř byla otevřena každý školní den od 14.15 do 18.00 hod., ve čtvrtek pro pozvané děti na speciální program (VIP) 
včetně bohoslužby v kostele pro děti a následné společné večeře. Sečteme-li návštěvy všech dětí za 173 provozních dnů, na-
vštívilo klub 6 820 dětí. Průměrně klub navštívilo denně 40 účastníků ve věku 4–21 let. Oratoř v PO, ÚT a PÁ má v programu 
v 17.00 tzv. večerní slůvko, při kterém někdo z pedagogů krátce ke všem shromážděným účastníkům promluví s cílem vzbudit 
a upevnit v nich dobré postoje. 
V rámci Oratoře se pedagogové věnovali doučování dětí, především těm na 1. stupni ZŠ. Cílem je pomoci při přípravě na školní 
vyučování a zlepšení přístupu dětí ke vzdělání. Doučování pro mladší probíhalo každý den mimo středu 13.30–14.15 hodin. 
Pravidelně se doučovalo 9 dětí. Doučování pro děti z 2. stupně ZŠ probíhalo ve středu 17.00–18.00 hodin a využívalo ho 8 dětí. 

Obraz graffiti 16 x 3,5 m v 1. patře na stěně chodby vyjadřující život a sny Dona Boska: Da mihi animas, cetera tolle (Dej mi duše, ostatní si vezmi).

KROUŽKY – strukturovaný program probíhající denně od pondělí do pátku, který nabízí zájmové, sportovní, hudební, výtvarné 
a výchovně vzdělávací činnosti. Tyto kroužky navštěvují děti a mládež od 4 do 26 let. Základním cílem tohoto programu je ve-
dení účastníků k pravidelné a systematické činnosti, rozvíjení dovedností, týmové spolupráci, toleranci a vzájemným 
přátelským vztahům. 
V tomto školním roce probíhaly tyto kroužky: Fotbal, Stolní tenis, Žonglování, Fitko, Stěna, Kapely, Kytara, Freestyle (ta-
nec), Zpívání, VM4 (romské písně), Angličtina, Dramka, Akční borci, A je to (kutil), Deskovky, Ministranti, Klub maminek, 
Break Dance, Makovice, Sportovky a Kola. Z nových kroužků se ujal především Kouzelník a Florbal. Velmi zajímavou a tvo-
řivou náplň měla Výtvarka, Experimenty, Kuchtík, Šikovné ruce a Počítače. Kroužky navštěvovalo celkem 675 účastníků 
v 52 zájmových útvarech (skupinkách). Mnozí účastníci navštěvovali více kroužků a skupinek.



Kromě v úvodu zmíněné akce v Turíně měl fotbalový kroužek celou řadu dalších akcí (turnaje, soustředění, Don Bosco liga). 
V podstatě každý kluk Střediska chodil buď do Fotbalu, nebo Stolního tenisu, nebo Florbalu.

ORATOŘ NA ULICI – terénní program Střediska. Karavan – mobilní klubovna každý den (od ledna s novým tažným automo-
bilem) vyjížděl do 5 sociálně vyloučených lokalit (ubytovna Svinov, Štramberská a Válcovní ve Vítkovicích, Jílová/Jirská 
a Cihelní v Přívoze). Realizovali jsme celkem 236 výjezdů. Podařilo se zavést program v nové lokalitě Cihelní, kde je opravdu 
mnoho potřebných dětí na ulici. 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 spolupráce a tolerance. 
Celkový počet účastí dětí v programu činil 2 233, což je průměrně 9 dětí v karavanu na jeden výjezd. 
Terénní práce se vykonávala také v lokalitě Bedřiška v Mariánských Horách, kde se každé úterý odpoledne vytvářel ve spoluprá-
ci s některými rodiči prostor pro hru, sdílení se a doučování pro skupinu cca 15 dětí školního věku. 

 

Cílem programu ANIMÁTOŘI je připravovat a zapojit mladé lidi do dobrovolnické služby ve Středisku. Příprava probíhala 
interaktivní formou na čtyřech víkendových akcích s cílem všestranného osobnostního růstu mladého člověka. Do služby se 
pravidelně zapojilo 7 mladých lidí, příležitostně dalších 10.
PRAKTIKANTI – svou odbornou praxi absolvovalo ve Středisku 7 studentů a studentek škol pedagogického nebo sociál-
ního 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 39 pobytových akcí, kterých se zúčastnilo 532 dětí a mladých lidí. Uspořádalo se 6 táborů na 
5 a více dní, ostatní akce byly několikadenního charakteru. Největší pobytovou a sportovní akcí se stal Bosco Ostrava Cup, velký 
mezinárodní fotbalový turnaj k 80 letům salesiánů v Ostravě v rámci projektu Ostrava - evropské město sportu. Účastnilo se ho 
125 fotbalistů v 17 týmech. Velmi zdařilé a akční byly oba velké letní tábory: 007 pro kluky a OKO pro děvčata. Zcela novou akcí 
byl na podzim víkend pro rodinné příslušníky dětí ze Střediska a následně na jaře dvě soboty pro stejnou cílovou skupinu. 
Jarní lyžování na Annabergu v Jeseníkách s ubytováním na vrcholu sjezdovky bylo především díky ceně a dobrým sněhovým 
podmínkám vynikajícím místem pro dvě naše lyžařské skupiny.

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE (turnaje, soutěže, výlety, zápasy, návštěvy kulturních a sportovních akcí, besídky, akademie). Cel-
kem se uspořádalo 207 akcí, kterých se zúčastnilo 4 218 osob. K nejpočetnějším akcím jednoznačně patřily fotbalové turnaje 
pro všechny věkové kategorie. Proběhl další, již 4. ročník Don Bosco ligy, jediné žákovské soutěže v malé kopané v Ostravě, 
které se účastnilo již 12 týmů. Jako každý rok proběhla řada turnajů a zápasů ve stolním tenise. Tradičně třetí sobotu v září 
jsme dvěma autobusy vyrazili na Romskou pouť na Sv. Kopeček u Olomouce, abychom se společně povzbudili ve víře a ve 
vzájemných vztazích. V dubnu jsme slavnostním programem oslavili Den Romů tím, že děti předvedly nám i rodičům, co se ve 
Středisku naučily. Novinkou byly jednodenní „přespávačky“ pro vybrané kluky po skončení úterní Oratoře. Tento čas ve Stře-
disku uprostřed týdne byl pro ně příležitostí pro intenzivnější práci na sobě. Prakticky každá pravidelná zájmová činnost měla 
alespoň jednu akci během školního roku.



PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
PEDAGOGICKÁ SEKCE 
Ředitel a vedoucí programu Tábory: P. Mgr. Jiří Caha; vedoucí programu Oratoř a programu Praktikanti: MgA. Karel Kočner; 
vedoucí programu Kroužky: Bc. Ludmila Čajánková; vedoucí programu Oratoř na ulici a programu Animátoři: Mgr. Václav 
Lipinský; vedoucí Programu pro školy: Tereza Krayzel; další interní pedagogové volného času: P. Mgr. Pavel Kosmák, Mgr. Iva 
Pellarová, Jana Kopřivová, DiS., Bc. Lenka Bílová; externí pedagogové volného času: Rudolf Pavlíček, Bc. Vojtěch Červený, 
P. Mgr. Ladislav Nádvorník, Monika Červenková, Bc. Lukáš Šerý, Martin Novotný, Jakub Macošek, Štěpán Járka.
PODPŮRNÁ SEKCE
Účetní a ekonom: Ing. Táňa Hulová; administrativní pracovník: Jana Gabrišová; fundraising: Ing. Miloslav Kubiš; úklid: Věra 
Hermanová; správce PC sítě: Ing. Petr Jarošík; údržba a správa materiálu: David Bařtipán.
Celkem ve Středisku pracovalo 25 zaměstnanců v přepočtu na 15 úvazků. Činnost nám pomáhalo zajistit více než 30 dobrovol-
níků z řad mladých lidí a dospělých.

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

 



VÝNOSY
Dotace MŠMT ČR 5 510 200 Kč
Dotace Statutárního města Ostrava 329 000 Kč
Dotace Úřad práce Ostrava  52 000 Kč
Dary fyzických osob 21 697 Kč
Tržby za služby (pronájem, akce) 210 900 Kč
Ostatní výnosy  454 876 Kč
(startovné, účastnické poplatky) 

Úroky 1 343 Kč
Celkem výnosy   6 580 016 Kč

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

V lednu 2015 byl díky daru Plzeňského Prazdroje zakoupen osobní automobil pro program Oratoř na ulici.
Děkujeme mnoha příznivcům, kteří nás podporují.

NÁKLADY 
Spotřeba materiálu (potraviny na akce, potřeby  600 700 Kč
pro zájmovou činnost, kancelářské potřeby, …) 
Spotřeba energií 370 572 Kč
Opravy a udržování 121 189 Kč
Cestovné (akce, školení)  152 848 Kč
Služby (nájem, ubytování na akcích,  927 990 Kč
tel. + internet, BOZP, kom. odpad, …)

Mzdy včetně odvodů a pojištění 3 914 042 Kč  
Silniční daň, ostatní daně a poplatky 9 385 Kč
Odpisy 305 798 Kč
Pojištění 17 527 Kč
Ostatní náklady (bank. a účast. poplatky, ostatní)  60 510 Kč 
Celkem náklady 6 480 561 Kč

Vydáno v říjnu 2015.
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