
Vážení přátelé, 
salesiánská zařízení jsou otevřena všem mladým lidem. Ti, kteří se dětem a mladým věnují, se k nim snaží při-
stupovat tak, jak to chtěl zakladatel salesiánů Don Bosco. Jeho výchovný styl – preventivní systém – je vyjádřen 
v novém logu našeho Střediska, které vychází ze světového loga salesiánů: 

Domeček – u salesiánů vládne rodinné prostředí; je to místo, kam se děti těší;
Lidé a cesta – jdeme společně ruku v ruce;
Šipka – ukazuje vzhůru k Bohu, od kterého pochází všechno dobré.

Preventivní systém stojí na třech sloupech:
LASKAVOST – mladí by měli vnímat, že je máme rádi;
ROZUMNOST – vychováváme k osobní zodpovědnosti na základě rozumně stanovených požadavků;
VÍRA – spoléháme na Boha, který je dobrý.

Barvy loga jsou podobné jako u romské vlajky a vyjadřují skutečnost, že posláním Střediska je výchova a vzdě-
lávání romských dětí a mládeže z Ostravy, které je založeno na křesťanských principech, s cílem připravit 
je na život ve společnosti. 

Středisko se již více než 20 let snaží v Ostravě naplňovat svou činností toto poslání. Děkuji všem našim dárcům 
a dobrodincům, že nám v dobré víře poskytli laskavou pomoc finanční, morální či duchovní, a  jsem přesvědčen, 
že jsou to v dlouhodobějším horizontu rozumně vynaložené prostředky.

 P. Mgr. Jiří Caha, ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO OSTRAVA

„Když kráčíte, zůstaňte nohama na zemi, ale srdcem v nebi.“  Don Bosco



Salesiánské středisko Don Bosco je školskou právnickou osobou a jejím zřizovatelem je Salesiánská 
provincie Praha. 

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 pro-
gramy. 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 a přijímat odpovědnost za své chování.

Oratoř byla otevřena v PO, ÚT, ST, PÁ od 13.30 do 17.00 hod., ve ČT od 13.30 do 18.00 hod. včetně boho-
služby v kostele pro děti a následné společné večeře. Sečteme-li návštěvy všech dětí za 194 provozních dnů, 
navštívilo klub 9 075 dětí. Průměrně klub navštíví denně 47 účastníků ve věku 4–25 let. 

KROUŽKY – strukturovaný program nabízející zájmové, sportovní, hudební, tvořivé a náboženské činnosti. Ná-
vštěvníci jsou děti a mládež od 6 do 26 let. Základním cílem programu je vedení k pravidelné a systematické 
činnosti a rozvíjení schopností a dovedností.

V tomto školním roce probíhaly tyto kroužky: fotbal, stolní tenis, florbal, fitko, lezení, fotbal dívky, kapely, 
taneční, break dance, street dance, zpívání, divadlo, počítače, výtvarka, kuchtík, klub maminek, schola, 
HDS, ministranti, nábožko, Amen the Del. Kroužky navštěvovalo celkem 499 účastníků ve 45 skupinkách. 
Mnozí účastníci navštěvovali více kroužků a skupinek. 
Nový kroužek HDS (Hrdinové Dominika Savia) vedený na způsob družiny zaujal kluky mnohostranným zaměře-
ním a dobrodružnými akcemi o víkendech. Divadelní kroužek nacvičil velmi zdařile POPelku, pohádku ve vlastní 
originální úpravě, která se dočkala 4 repríz v Havířově a Brně. Kuchtík začal využívat nové kuchyně a fitko novou 
posilovnu. Fotbalisté a stolní tenisté opět vozili z turnajů cenné kovy. 

Program DOUČOVÁNÍ se věnuje dětem školou povinným, převážně na prvním stupni ZŠ. Cílem programu je 
pomoc při přípravě na školní vyučování, zlepšení přístupu dětí ke vzdělání a  rozvíjení sociálních dovedností. 
Doučování probíhalo nejen v klubovně Doučko, ale také nově na baru v oratoři, kde si děti mohly vyplňovat pra-
covní listy. Pravidelně se do programu zapojilo 30 dětí. 

Program KRŮČKY je zaměřen na děti předškolního věku a má za cíl učení a rozvoj sociálních schopností, komuni-
kace, myšlení, paměti a přípravu dětí na vstup do školy. K tomuto účelu jsou k dispozici skládačky, kostky a hry 
aplikující pedagogiku Marie Montessori. Celkem se do programu zapojilo 12 dětí.



Od listopadu 2009 poskytovalo Středisko také sociální službu pod programovým názvem SOMNAKUŇI 
FAMIĽIJA.
Posláním služby je pomoc rodinám s dětmi a mládeží, které se z důvodu nízkého vzdělání nebo dlouhodobé 
nezaměstnanosti ocitají v chudobě, krizové sociální situaci nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením a spole-
čenskými předsudky. Služba byla poskytována v pracovních dnech ambulantní a terénní formou. V průběhu roku 
jsme spolupracovali se 114 dětmi a mládeží a 137 dospělými osobami, kteří byli sice zájemci o službu, ale již vel-
mi zřídka skutečnými motivovanými uživateli. Vzhledem k této skutečnosti a finanční neudržitelnosti služby jsme 
požádali v červnu 2011 o zrušení akreditace dané služby. Svoji pozornost jsme upřeli více na volnočasové, vzdělá-
vací a pastorační aktivity v sociálně vyloučených lokalitách, jejichž hlavním nositelem byla „Oratoř na ulici“.

Středisko v roce 2010 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 zapojilo 5 nových animátorů.
PRAKTIKANTI: Svou odbornou praxi absolvovalo ve Středisku 8 studentů a studentek škol pedagogického 
nebo sociálního zaměření.

POBYTOVÉ AKCE (tábory, víkendovky) nabízely dětem výše zmíněných programů během všech školních prázd-
nin a o sobotách a nedělích užitečně strávený čas a nabízely nové podněty v odlišném prostředí a příležitosti 
k navazování nových vztahů. Středisko uskutečnilo celkem 39 pobytových akcí, kterých se zúčastnilo 368 dětí

a mladých lidí. Uspořádaly se 4 tábory, ostatní akce byly několikadenního charakteru. Animátoři měli celkem 10 
pobytových akcí, doučování 2 akce, oratoř 2 akce a kroužky 25 akcí (turnaje a soustředění).

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE (turnaje, soutěže, výlety, přátelské zápasy, návštěvy kulturních a sportovních akcí, be-
sídky, akademie). Celkem se uspořádalo 120 akcí, kterých se zúčastnilo 1805 osob. K nejzajímavějším patřily 
návštěvy zápasů ME ve stolním tenise, zhlédnutí představení cirkusu Berousek včetně následného fota s finalistou 
Talentmanie a výkony tanečníků a tanečnic street dance na soutěži Circle of Death. Jako každý rok proběhla řada 
turnajů a zápasů ve fotbale a stolním tenise, slavnostní akademie Don Bosco v pololetí a na konci školního roku, 
kde se vyhlašují výsledky snažení dětí v jednotlivých programech. Tradicí se již stala oslava Dne Romů.

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



PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Pedagogická sekce:
Ředitel: P. Mgr. Jiří Caha; zástupce ředitele: P. Mgr. Pavel Kosmák; vedoucí programu Oratoř: Bc. Jiří Koude-
la; vedoucí programu Kroužky: Bc. Štefan Grinvalský; vedoucí programu Doučování a Krůčky: Bc. Helena Peš-
karová; vedoucí programu Somnakuňi famiľija: Mgr. Iva Pellarová; pedagogové volného času: Bc. Stanislava 
Beilnerová, Karolína Křížová, Bc. Jakub Řeháček, Mgr. Anton Kulkovský, Mgr. Martina Bartošová, Terezie 
Zuchnická, Vojtěch Zuchnický
Ekonomická sekce:
Účetní a ekonom: Ing. Jana Mynářová; administrativní pracovník: Jana Gabrišová; fundraising a managment 
projektu Výstavba hřiště: Ing. Miloslav Kubiš; úklid: Věra Hermanová
Středisko mělo celkem 18 zaměstnanců v přepočtu na 10,5 úvazku. Činnost nám pomáhalo zajistit více než 
35 dobrovolníků 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

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2010

VÝNOSY  NÁKLADY
MŠMT ČR 4 680 000 Kč Spotřeba materiálu 548 675 Kč
MMO 870 000 Kč Spotřeba energií 553 884 Kč
Dary 192 800 Kč Nájem 600 000 Kč
Úroky 2 275 Kč Služby 410 033 Kč
Účastníci programů 182 690 Kč Mzdy včetně odvodů a pojištění 3 195 712 Kč
  Odpisy 311 719 Kč 
  Ostatní 137 572 Kč
Celkem výnosy 5 927 765 Kč Celkem náklady 5 757 595 Kč 
  
V roce 2010 byla zcela nově vybavena a rekonstruována posilovna a kuchyňka. 
V červenci a srpnu 2011 byla díky daru Plzeňského Prazdroje na účet zřizovatele Salesiánské provincie Praha 
provedena rekonstrukce podlah a nábytku ve dvou klubovnách. Díky stejnému dárci mohlo Středisko výrazně 
obnovit a doplnit vybavení pro volný čas dětí. 

V květnu 2011 byla zahájena v salesiánském areálu výstavba víceúčelového hřiště, dětského hřiště a rekonstrukce 
přilehlých ploch. Stavba je spolufinancována Evropskou unií. Celkové ukončení projektu je v prosinci 2011.

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO
Vítkovická 28, 702 00 Ostrava
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www.ostrava.sdb.cz  •  e-mail: stredisko@ostrava.sdb.cz


