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ÚVOD  

 

„Neztrácejte čas, konejte dobro, konejte ho mnoho, a nebude nikdy litovat, že jste ho vykona-

li“.  

Don Bosco 

 

Don Bosko uměl zapojit své kluky, často velmi mladé, do náročné dobrovolné 

služby. Stačí připomenout jeho mladé dobrovolníky během epidemie cholery. Tato a 

podobná konkrétní služba napomáhala jejich lidskému zrání. 

Přímé zapojení mládeže do služby v oblasti výchovy a rozvoje společnosti byl pro 

Dona Boska základní prvek jeho výchovné metody a také skutečná škola občanství i 

svatosti. 

V prostředí valdocké oratoře se Donu Boskovi podařilo vytvořit životní styl, který se 

opíral o přátelskou přítomnost vychovatelů mezi mládeží, o prostředí radosti a 

důvěry v člověka, v jeho možný růst s jeho protagonismem a spoluprací. Především 

se zde pamatovalo na ty nejpotřebnější.  

Don Bosko ukázal a probudil velkou citlivost vůči lidským potřebám. Dokázal 

zapojit a zapálit mnoho lidí, mladých i dospělých, laiků i řeholníků, do služby 

výchovy a rozvoje mládeže a prostých lidí a to v salesiánských dílech i mimo ně. 

Aby mohl realizovat svůj plán výchovné a sociální služby, vytvořil široké hnutí osob, 

které s ním spolupracovaly a sdílely hodnoty jeho spirituality. 

Tyto plány Dona Boska chtějí salesiáni dnes rozvíjet také prostřednictvím 

dobrovolné služby. Tato pomáhá růst v životním postoji inspirovaném kladným 

evangelním pohledem na člověka a pomáhá mladým lidem plně rozvinout jejich 

lidské a křesťanské/náboženské povolání.1 

 

 

                                            
1 Dobrovolná služba v salesiánském poslání, 2008, str. 23 
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A. Dobrovolnictví obecně 
 

A.1. Základní charakteristika dobrovolné služby  

Dobrovolnou službou chápeme službu nezištnou, realizovanou soustavně ve 

smluveném čase. To může být na plný úvazek po určitou dobu nepřerušovaně – 

např. na 6 měsíců nebo na jeden či více roků – nebo na částečný úvazek několika 

hodin denně nebo týdně. Dobrovolník pracuje podle plánu, zapojený v činnosti 

občanského sdružení, nevládní organizace, atd.2 

Dobrovolná služby se vyznačuje těmito znaky:  

 Je to svobodná volba člověka – vychází ze svobodného rozhodnutí lidí, kteří 
se rozhodli věnovat určitou část svého života ke zlepšení životních podmínek 
nejvíce znevýhodněných lidí.  

 Je zakořeněna v systému hodnot – představuje silné svědectví solidarity a vel-
korysosti v individualizovaném světě.  

 Usiluje o proměnu společnosti tím, že: 

- přispívá k odstranění příčin chudoby a bezpráví, 

- účinně reaguje na místní potřeby, 

- prvořadou pozornost věnuje lidem chudým, opomíjeným a na okraji 
společnosti.  

 Utváří nový životní styl: 

- V první řadě je to činnost a životní styl otevřenosti vůči druhým, velko-
rysost, solidarita a bezplatná služba a pro křesťany také svědectví o 
Kristově evangeliu.  

- Je to však také organizovaná spolupráce, neboli společenská angažova-
nost občanů, realizovaná společnými programy pro dobro místní ko-
munity.  

Dobrovolná služba je stále více přítomná ve společnosti. Je jiným společenským a 

politickým činitelem, než je stát a trh. Vytváří „třetí sektor“, který překonává napětí 

mezi „veřejným“ a „soukromým“ tím, že rozvíjí nový prostor (společenské 

soukromí), který není postaven na logice zisku a nátlaku, ale na dobrovolné pomoci 

spoluúčasti.  

Dobrovolná služba vytváří vztahy spolupráce mezi: 

 světem trhu (zisk, výkonnost, výměna,…),  

 státním prostředím (minimální záruky pro všechny, jistota, povinnost,…) a  

 životy jednotlivců a základních komunit (dar, blízkost, osobní zapojení,….). 

 

                                            
2 Dobrovolná služba v salesiánském poslání, 2008, str. 21 
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A.2. Dobrovolná služba v církvi 

Dobrovolná služba je v církvi velmi rozšířená a je mnoho organizací, které ji 

podporují. Papež Jan Pavel II. ji označil jako „opravdové znamení doby“, které 

vytváří živé vědomí solidarity a lidské vzájemnosti. Dobrovolná služba dává 

občanům možnost aktivně řídit služby, které jsou jim určeny, a životu institucí a 

řídicích struktur „dávat duši” a činit je tak lidštějšími a ohleduplnějšími vůči 

člověku.“3  

V proslovu k mladým v roce 1988 Jan Pavel II. 

popsal význam dobrovolné služby v církvi 

takto: „Roli vás mladých lidí vyjádřím 

jednoduše: jste nenahraditelní. Ne proto, čeho 

jste schopni svými lidskými silami, ale tím, co 

můžete uskutečnit svoji vírou v Boha pokoje, 

která vytváří kulturu a usiluje o mír. Ale 

můžete být tím, co lidé od vás očekávají, jen když se nyní rozhodnete konat. Poznejte 

realitu a jednejte … Dovolím si říct, že člověk ve vašem věku, který nevěnuje určitý 

čas té či oné službě bližním, se nemůže nazývat křesťanem.“4 

Význam dobrovolné služby v církvi je třeba vnímat z různých úhlů pohledu. 

 Jako rozvíjení křtu: Dobrovolná služba je znamení a konkrétní uskutečnění po-

slání laiků v církvi, jakýsi „kvas“ přítomný ve světě.   

 Jako křesťanskou spiritualitu: Dobrovolná služba křesťana se inspiruje evangeli-

em a v něm hledá také posilu. Projevuje se jako alternativní způsob života, 

když se snaží žít a nabízet evangelní hodnoty nedostatkové nebo zcela chybě-

jící v prostředí, kde dobrovolník pracuje.  

 Jako misionářský projev víry: Nejde pouze o odstranění materiální bídy těch nej-

více znevýhodněných, ale je třeba také přinášet a dát osobně zakusit Boží lás-

ku. Svou dobrovolnou službou se pak křesťan stává jejím svědkem. Ona vyza-

řuje z jeho života v každém okamžiku tak, jak se cítí do ní ponořen a jak z ní 

žije.5 Dobrovolník svědčí svou službou o tom, že Bůh miluje člověka.  

Zapojením do dobrovolné služby mladí lidé hledají a mohou najít cestu, která činí 

jejich život hodnověrným, takže jsou schopni hlásat – více skutky než slovy – že život 

není plnohodnotný, není-li žitý ve službě bližním. 

 

                                            
3 Jan Pavel II., Promluva k dobrovolníkům římské diecéze (10. listopadu 2001). 

4 Jan Pavel II., Promluva na setkání mládeže na městském stadionu v Turíně (3. září 1998), č. 8b. 

5 Srov. Christifideles Laici,  čl. 34-35; Redemporis Missio,  čl. 72, 82. 
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A.3. Akreditovaná dobrovolná služba  

Právně se v České republice rozlišuje tzv. akreditovaná a neakreditovaná dobrovolná 

služba:  

Neakreditovaná dobrovolná služba  

Každý člověk se může zapojit do pomoci jiným. Neakreditovaná dobrovolná služba 

je každá lidská pomoc, která se neřídí zákonem o dobrovolné službě, tzn. nemusí 

splňovat podmínky v něm stanovené.  Dobrovolníkem je v tomto smyslu každý 

člověk, který vykonává nějakou činnost bez nároku na odměnu.  

Akreditovaná dobrovolná služba  

Akreditovaná dobrovolná služba je služba, která se řídí zákonem č. 198/2002 Sb., 

o dobrovolnické službě (viz A-2-Zákon o dobrovolnické službě.doc). Organizace, 

která vysílá dobrovolníky, musí splňovat řadu podmínek, aby mohla vysílat tzv. 

akreditované dobrovolníky. Na rozdíl od neakreditovaných organizací však může 

každoročně žádat u Ministerstva vnitra ČR o dotaci na činnost svých dobrovolníků. 

Pro akreditovanou dobrovolnou službu je příslušné Ministerstvo vnitra, odbor 

prevence kriminality – oddělení dobrovolné služby (www.mvcr.cz).  

Výhody akreditované dobrovolné služby:  

+ společenské ocenění dobrovolnické práce a větší kredit, 

+ podpora dobrovolníka ve službě, 

+ možnost doplnění kvalifikace (u těch, kteří se kvalifikovaně necítí), 

+ příprava, doprovázení ve službě, supervize a navazující aktivity, 

+ možnost vykazování dobrovolnické práce i jako finanční spoluúčasti do ně-

kterých projektů, 

+ možnost žádat o dotaci na MV ČR zejména na plat koordinátora dobrovolní-

ků, pojištění, očkování, vízum a další náklady.  

+ u dlouhodobé a intenzivní dobrovolné služby (> 20 hod./týd.) hrazení zá-

konného zdravotního pojištění automaticky na základě smlouvy a možnost 

získání dotace i na sociální pojištění. 

Nevýhody akreditované dobrovolné služby: 

- přílišná administrativa (uzavírání smluv, výkazy atd.), 

- povinnost pojištění dobrovolníka i proti škodě, která mu bude způsobena, 

aniž by stát zaručoval hrazení pojištění („dotace jsou nenárokové…“). 

 

Program Cagliero – salesiánský volontariát byl prvně akreditován v roce 2005. V roce 

2008 byl reakreditován na další tři roky, letos (2011) bude znovu akreditován na další 

tříleté období. Aktuální platná registrace je vedena u MV ČR pod č. MV-87652-4/OP-

2008 ze dne 16. 12. 2009 (G-Akreditace Cagliero 2008.jpg).  

 

http://www.mvcr.cz/
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Druhy akreditované dobrovolné služby  

Zákon o dobrovolnické službě rozlišuje dobrovolnou službu:  

 Krátkodobou  =  kratší než 3 měsíce, 

 dlouhodobou  = delší než 3 měsíce. 

 

 Méně intenzivní = pod 20 hodin týdně (např. vedoucí kroužků 1x týdně), 

 Intenzivní = nad 20 hodin týdně („na plný úvazek“).  

 

A.4.  Evropská dobrovolná služba (EVS) 

EVS (European voluntary service) je projekt vytvořený Evropskou unií na podporu 
mobility mládeže v rámci Evropy.  Mladý člověk mezi 18 a 30 lety může strávit dobu 
od 2 do 12 měsíců jako dobrovolník v některém projektu v jiném evropském státě.  

Podmínkou je akreditace vysílající i hostitelské organizace pro Evropskou dobrovol-
nou službu a schválení projektu dobrovolné služby pro konkrétního dobrovolníka.  

Veškeré náklady na činnost dobrovolníků (cestovné, kapesné, ubytování, stravování 
atd.) v rámci EVS jsou hrazeny Evropskou unií.   

Kontaktním místem pro ČR je Česká národní agentura (www.mladezvakci.cz) 
v Praze.  

Přes program EVS odcházejí zpravidla dobrovolníci SADBY na rok do Bulharska, ale 
podle možností mohou i jinam v Evropě (Slovinsko apod.). Tito dobrovolníci jsou ji-
nak připravováni SADBOU stejně jako všichni ostatní dobrovolníci.  

Základní dokument: „Průvodce programem Mládež v akci“. Ke stažení vždy aktuál-
ní verze na: http://www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/dokumenty/obecne-
dokumenty/ - pročíst obecnou část + Akce 2-EVS!!!  

 

A.5. Porovnání zák. o dobrovolnické službě a EVS 

 

 Zákon 198/2002 Sb. EVS (Evr. dobr. služba) 

Příslušný 
orgán 

Min. vnitra ČR – odbor Prevence 
kriminality – Oddělení 
dobrovolnické služby www.mvcr.cz 

EU – Česká národní Agentura Mládež 
www.mladezvakci.cz  

Druhy DS Upravuje jen akreditované 
dobrovolnictví.  

EVS je jen jeden z programů EU 
„Mládež v akci“. 

Doba DS  libovolná 
 2-12 měs. 
 pro lidi s omezenými příležitostmi 2 
týdny až 6 měsíců (od 16 let) 

Cílová místa  v ČR i zahraničí 
 zahraniční pro vysílání, v ČR pouze 
pro přijímání zahraničních 
dobrovolníků 

Dobrovolník  jen spodní věková hranice (15 / 18)  18- 30 let 
 možné absolvovat jen jednou v životě 

http://www.mladezvakci.cz/
http://www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/dokumenty/obecne-dokumenty/
http://www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/dokumenty/obecne-dokumenty/
http://www.mvcr.cz/
http://www.mladezvakci.cz/
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Vysílající 
organizace 

 kladeny na ni velké nároky, za vše 
ručí 

 zodpovědnost dělená  
   s hostitelskou organizací 

Hostitelská 
organizace 

 závazky dle smlouvy s vysílající 
organizací  vysoké nároky (mentor …) 

Postup 
 akreditaci u MV žádá jen vysílající 
organizace 
 žádost o dotaci u MV 

 povinnost akreditačního školení pro 
VO i HO 
 žádost o finanční podporu u ČNA 
 složitý postup, ale dobře metodicky 
dokumentovaný 

Finance  spoluúčast i dobrovolníka  může platit 10% cestovného  

Problémy  pojištění dobrovolníků  nutný velký časový předstih smluv s 
dobrovolníkem 

 

 

A.6. Vysílající organizace  

Vysílající organizací je jak v případě vysílání přes Ministerstvo vnitra ČR, tak přes 

Evropskou dobrovolnou službu:  

Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. (SADBA) 

Kobyliské nám. 1, 18200 Praha 8 

Email: sadba@sadba.org 

Telefon: +420 283 029 229 

Fax: +420 283 029 113 

Skype: sadbacr  

IČ: 27006131 

DIČ: CZ27006131 

Statutární zástupce: Mgr. Ing. Jaroslav Vracovský, vracov@centrum.cz  

 

 

 

 

  

mailto:sadba@sadba.org
mailto:vracov@centrum.cz
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B. Salesiánský misijní volontariát obecně  
 

Ideová východiska salesiánského misijního volontariát jsou obsažena v dokumentu 

„Dobrovolná služba v salesiánském poslání“ z roku 2008 (viz A-4-Dobrovolná služba 

v salesiánském poslání.doc).  Jeho první verze vznikla již v roce 2006. V roce 2007 

proběhlo sedm setkání o dobrovolné službě na různých místech světa, kterých se 

zúčastnili zástupci většiny provincií. Byli to delegáti pro pastoraci mládeže, pro 

misijní animaci a další salesiáni přímo zapojení do animace a realizace dobrovolné 

služby v provinciích. Současná verze dokumentu je výsledkem diskusí z těchto 

setkání.  

Dokument se týká celé kongregace, a proto se nutně drží všeobecných principů a 

kritérií, aniž by se zabýval jednotlivými problémy určitých území nebo situací. 

Vytváří východisko pro celou kongregaci, na jehož základě musí každá provincie, 

organizace nebo skupina dobrovolníků konkretizovat tyto obecné směrnice ve svém 

díle. 

 

Salesiánská dobrovolná služba 

Službu konanou dobrovolníkem můžeme považovat za salesiánskou dobrovolnou 

službu, pokud je k ní vyslán salesiánskou komunitou, nebo ji koná v salesiánském 

prostředí (zařízení/komunita), a realizuje tak salesiánské poslání. 

Salesiánská dobrovolná služba je tedy připravená spolupráce, inspirovaná 

salesiánskou spiritualitou, kterou se dobrovolník na určitý čas zapojí do 

salesiánského výchovně-pastoračního plánu.6  

 

Cíle programu:  

 Výchovný – zapojení do salesiánského výchovného díla. 

 Misijní – předávání křesťanských hodnot a zapojení do práce v misiích. 

 Vokacionální – v rámci služby mladým lidem také nabídka doprovázení 
v rozlišování budoucího povolání. 

B.1. Historie celosvětově 

 

Don Bosco chtěl, aby mladí lidé sami přebírali zodpovědnost za vedení, a vytvářel 

proto skupiny mládeže. Jedna z nich byla Konference sv. Vincenta z Pauly se dvěma 

cíli: učit chlapce přicházející do nedělní oratoře katechismus a pomáhat těm z nich, 

kteří měli největší potřebu materiální nebo morální pomoci.7 Chlapci pomáhali i 

                                            
6 Srov. 24. GK, čl. 122. 

7 Wirth M., Don Bosco and the Salesians, ELLE DI CI,2000, p. 67 
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během epidemie cholery v Turíně. I tato dobrovolná zkušenost měla velký význam a 

pomohla některým z nich udělat rozhodnutí o svém životě. V průběhu 150 let 

historie salesiánů jsme svědky rozvoje mládežnických aktivit a různých forem 

dobrovolné služby ze strany mladých lidí.  

Od 60. let se rozvíjí zkušenost mladých laických misionářů v našich kruzích, a to v 

různých formách. Různé dobrovolnické skupiny z Evropy (např. OMG – operace 

Matto Grosso) povzbudily i provincie v Americe. Misijní dobrovolnictví se tak začalo 

rozvíjet i na tomto kontinentu.   

O 40 let později již vidíme mnoho různých forem dobrovolné služby: od zkušenosti 

misijních skupin dobrovolníků v Latinské Americe až po profesionální neziskové 

organizace v Evropě.   

Od 80. let můžeme identifikovat stupně, které přispěly k posílení kvality dobrovolné 

služby v širším smyslu:  

1. Přechod od iniciativ jednotlivců k začlenění do celkového plánu pastorace mlá-

deže v provincii.   

2. Zapojení bývalých dobrovolníků do přípravy nových dobrovolníků. V některých 

případech přebírají po boku salesiánů celkové řízení dobrovolné služby.  

3. Prohlubování vztahů mezi komunitami/provinciemi, které vysílají dobrovolníky, 

a provinciemi, které dobrovolníky přijímají.  

4. Růst povolání z řad dobrovolníků na všech kontinentech, díky jejich individuál-

nímu doprovázení při hledání životní cesty.  

5. Zlepšení kvality přípravy mladých dobrovolníků: od týdne až po měsíc pro ty, 

kteří odjíždějí, až po 10 měsíčních setkání pro ty, kteří se již vrátili.  

6. Zvýšení počtu dobrovolníků, kteří pocházejí z našich vlastních výchovně-

pastoračních center.  

7. Větší otevřenost komunit, které přijímají dobrovolníky, neboť jsou si vědomy 

přínosu, který plyne z přítomnosti dobrovolníků, jejich života a poslání.  

8. Zvýšení poštu dobrovolníků, kteří se aktivně zapojují i po návratu z misií.  

 

Mezinárodní setkávání o salesiánské dobrovolné službě 

a)     Roční setkávání ředitelů misijních prokur (1986-1990)  

Mnoho setkání bylo věnováno tématu misijní dobrovolné služby. Řeidtelé se na nich 

zabývaly nejrůznějšími tématy: příprava, formace, doprovázení, umístění 

dobrovolníka a specifické vlastnosti salesiánské dobrovolné služby v misiích.  

b) Dobrovolná služba a salesiánské poslání  

Zkušenosti dobrovolné služby byly různé. Určitě byly velmi cenné, ale často 

docházelo k otázkám po skutečné identitě salesiánského dobrovolnictví. Tyto 

pochybnosti vedly kongregaci k tomu, aby v roce 1995 vytvořila prostřednictvím 

Oddělení pro pastoraci mládeže, misie a salesiánskou rodinu  manuál „Dobrovolná 

služba a salesiánské poslání“.  
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10 let po vytvoření prvního manuálu se ukázalo jako potřebné tento dokument 

zrevidovat ve světle nových zkušeností s dobrovolnou službou a podle pokynů 24. 

generální kapituly salesiánů (1996). Nová verze byla publikována 31. ledna 2000.  

c)     Mezinárodní kongres v Římě (2001) 

Tento kongres vedl k celosvětovému výzkumu, který vedla Salesiánská pontifikální 

univerzita v Římě (UPS) a kterého se zúčastnilo 30 provincií.8  

d) Dobrovolná služba v salesiánském poslání 

V roce 2007 bylo zorganizováno několik setkání, na základě nichž byl zveřejněn 

31. ledna 2008 manuál „Dobrovolná služba v salesiánském poslání“. Nabízí 

referenční rámec pro všechny typy dobrovolné služby.  

e)     Salesiánský misijní den 2011 

Během 26. generální kapituly vyslovilo mnoho delegátu žádost o větší aktivní 

podporu salesiánského misijního dobrovolnictví v souladu s heslem „Dej mi duše, 

ostatní si vezmi.“ Cílem Salesiánského misijního dne 2011 je podpořit výměnu 

vzájemných zkušeností s vysíláním a přijímáním dobrovolníků.  

f)     Generální kapituly  

O misijní dobrovolné službě proběhly diskuse na těchto generálních kapitulách 

(setkání provinciálů a dalších zástupců salesiánů z celého světa):   

 GK 21 – 1977 

 GK 22 – 1984  

 GK 23 – 1990 

 GK 24 – 1996 

 GK 25 – 2002 

 GK 26 – 2008 

 

B.2.  Charakteristiky salesiánské dobrovolné 

služby  

V oratoři získali mladí i dospělí spolupracovníci Dona Boska zkušenost žít a pracovat 

společně s ním pro výchovu a záchranu mládeže. Tento „charismatický prožitek” je 

jádrem salesiánské spirituality a osvětluje také salesiánskou dobrovolnou službu. 

Zde jsou některé její charakteristiky:9 

 přednostní láska k mládeži, především té nejpotřebnější, jako znamení před-
nostní Boží lásky vůči nim; 

 výchovný styl laskavosti, výraz praktické lásky vhodné pro mladé, na který 
také oni odpovídají láskou; 

                                            
8 Malizia G. - V. Pieroni, I gruppi/organizzazioni di volontariato salesiano nel mondo, Roma, 2001 

9 Dobrovolná služba v salesiánském poslání, 2008, str. 25 
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 rodinný duch: styl lidských vztahů, které jsou upřímné a přijímající, který 
podporuje pozitivní pohled na sebe samého, vytváří prostředí podporující vý-
chovu, povzbuzuje skupinový proces a při kterém na sebe každý bere zodpo-
vědnost za svůj rozvoj; 

 plnění každodenních povinností je místo, kde uskutečňujeme své lidské a 
křesťanské povolání, kde se podílíme na díle spásy Ježíše Krista a proměně 
světa;  

 optimismus a radost ze života: důvěra ve vítězství dobra, otevřenost k lid-
ským hodnotám v každém člověku i tom nejchudším a zanedbaném, pedago-
gika radosti a slavení.  

 

Salesiánská dobrovolná služba by měla být:10 

 Evangelní 

Salesiánská dobrovolná služba přináší hodnoty Kristova evangelia svědectvím 

ucelené, velkorysé a solidární služby v salesiánském duchu.  

Podporuje a spolupracuje na misijním poslání hlásat evangelium v územích, ve 

kterých není dostatečně známo.  

Samozřejmě, že tuto charakteristiku je možno brát především v úvahu tam, kde 

jsou dobrovolníci pokřtění a praktikující, a méně u ostatních. Avšak přestože mají 

jinou víru, je evangelní charakteristika patrná také v jejich službě, protože se 

salesiánský dobrovolník podílí na našem poslání a přináší tak některé evangelní 

hodnoty, především velkorysost, solidaritu, mír, spravedlnost atd. Konečně tato 

charakteristika nabízí dobrovolníkům příležitost k prohloubení náboženského 

života.  

 Výchovná 

Salesiánská dobrovolná služba má na zřeteli především lidské a sociální zrání 

dobrovolníka metodou „naučíš se, když učíš druhé”.  

Zapojuje se do programů lidského rozvoje osob, se zvláštní pozorností vůči 

nejpotřebnějším, přistupuje se salesiánskou výchovnou metodou, je otevřená a 

rozvíjí mezikulturní a mezináboženský dialog. 

 Společensko-politická 

Salesiánská dobrovolná služba se aktivně a zodpovědně podílí na společensko- 

kulturním, ekonomickém a politickém dění, chce přispět k jeho proměně a 

spolupracuje se světskými i církevními organizacemi. 

 Laická 

Srdcem salesiánské dobrovolné služby je osoba dobrovolníka. Je to laik, který žije 

své vlastní lidské a křesťanské povolání ve světě, v prostředí rodiny, práce, 

kultury, politiky, ekonomiky atd. Toto prostředí se snaží proměnit hodnotami 

evangelia, když žije salesiánskou spiritualitu a vydává křesťanské svědectví.  

                                            
10 Dobrovolná služba v salesiánském poslání, 2008, str. 31 
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 Mládežnická 

Salesiánský dobrovolník je obvykle „mladý dospělý”, který prožívá svou službu 

v mladistvém duchu a s vnímavostí vůči mládeži, které slouží.  

Také mnoho dospělých se takto zapojuje do salesiánského poslání a přispívá tak 

osobnímu, společenskému a křesťanskému růstu mládeže a prostých lidí.  

 Komunitní 

Dobrovolník je po náležité přípravě vyslán salesiánskou komunitou a v místě 

služby je jinou komunitou přijat. Zkušenost komunity, která žije v salesiánském 

duchu inspirována Donem Boskem, pomáhá rozvinout hodnoty dialogu a 

angažovanosti. Dobrovolník může pracovat také na jiných projektech než 

salesiánských. Obvykle se však zapojuje a spolupracuje se salesiánským 

výchovně-pastoračním společenstvím a podílí se na jeho výchovně-pastoračních 

plánech.    

 

B.3.  Hodnoty a postoje salesiánské dobrovolné 

služby 

Salesiánská dobrovolná služba posiluje některé základní hodnoty a postoje, které ji 

charakterizují:11 

 Velkorysost: je základní postoj, s nímž dává svůj život a svou profesionalitu do 

procesu proměny světa a vkládá jej cele bez ohledu na výši odměny nebo osobní 

zájmy do rozvoje člověka. Tato velkorysost se projevuje především vnímavostí 

vůči potřebám druhých bez ohledu na osobní zájmy. 

 Týmová spolupráce: dobrovolník velkoryse věnuje své nadání a znalosti pro 

službu projektu komunity, ve které pracuje. Nepracuje individualisticky. Je 

ochotný k dialogu, k diskuzi, plánování a hodnocení, práci v týmu. 

 „Oratorní” styl: dobrovolník ve svých aktivitách projevuje „oratorní srdce”, což 

znamená, že umí jednat s mládeží, umí si získat její sympatie, je připraven udělat 

první krok, vytváří rodinnou atmosféru, která i v běžném životě umožňuje 

mládeži hledat odpověď na otázky, nabízí životní zkušenosti a cestu víry. Svou 

výchovnou službu dokáže vidět z pohledu mládeže a vzhledem k její citlivosti. 

 Interkultura a solidarita: citlivý na potřeby posledních, především chudých a 

opuštěných lidí, se dobrovolník snaží objevit, ctít a ocenit hodnoty kultury 

prostředí, v němž pracuje a porozumět místnímu jazyku. Snaží se sladit odvahu 

proroka s uměním počkat. Vyhýbá se krajnostem a snahám ovládat, které se 

mohou skrývat pod pláštěm služby.  

                                            
11 Dobrovolná služba v salesiánském poslání, 2008, str. 33 
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Kritické a zodpovědné zapojení do společenské situace, ve které pracuje a do pasto-

race místní církve: dobrovolník žije s uceleným a kritickým pohledem na společen-

skou situaci, přispívá k odstranění případů bezpráví, spolupracuje na vytváření Bo-

žího království a rozvíjí evangelijní hodnoty lásky, služby a odpuštění, bratrského 

sdílení, víru v dobrotu Otce. Také se zapojuje do pastorace místní církve a spolupra-

cuje s dalšími církevními institucemi.  

 

Misionářské působení ad gentes patří k salesiánskému charismatu.  

Dobrovolná služba dává dobrovolníkovi možnost připojit se k úsilí salesiánů 

v různých souvislostech:    

 pomáhá mu si uvědomit, že všechny pokřtěné Pán posílá hlásat radostnou 
zvěst; 

 vyzývá ho k otevřenosti světu a jiným kulturám a zapojení do jiné kultury, 
než je vlastní; 

 přivádí jej k mezináboženskému dialogu a ekumenismu, a tak se setkává 
s různou náboženskou zkušeností;  

 formuje dobrovolníka ve zralém svědomí;  

 nabízí možnost pracovat v oblastech, kde ještě evangelium nebylo hlásáno, a 
to ve formě velkorysé a specializované služby podle vlastní kvalifikace;  

 nabízí modely, které pomáhají žít laický rozměr křesťanského života, a to 
v solidaritě s naléhavými potřebami lidstva a v opozici vůči nespravedlnosti, 
novým formám chudoby a rozdělení;  

Salesiánskou dobrovolnou službu v misii ad gentes nevykonávají pouze mladí lidé, 

ale také jednotliví dospělí, manželské dvojice a celé rodiny.  

 

B.4. Postava dobrovolníka 

Dobrovolná služba je viditelné vyjádření niterného postoje k službě a solidaritě. 

Proto celá dynamika dobrovolnictví (organizace, úsilí o jeho přípravu, rozvoj, uznání 

a doprovázení dobrovolníka) musí být zaměřena na jeho celistvý rozvoj 

prostřednictvím prohlubujícího se vnitřního vztahu ke službě. 

Salesiánský dobrovolník je laická osoba náležitého věku, muž nebo žena, mladý 

nebo dospělý, svobodný nebo ženatý/vdaná, který se po náležité přípravě věnuje 

nezištné službě mladým a lidovým vrstvám, především nejchudším a vystaveným 

největším rizikům. Touto službou, do níž vkládá svoji profesionalitu a další osobní 

vlohy, se podílí na salesiánském poslání. 

Je otevřený světu a pestrosti kultur, respektuje důstojnost člověka a svoji službou 

uvážlivě a tvořivě odpovídá na existující potřeby. Spolupracuje s občanskými a 

církevními institucemi, podílí se na proměně společnosti a na odstraňování 

nespravedlností. Činí to evangelijním přístupem a výchovnou metodou Dona Boska 
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a čerpá přitom ze salesiánské spirituality.12   

 

B.5.  Typy salesiánské dobrovolné služby 

Salesiánskou dobrovolnou službu můžeme popsat podle různých úhlů pohledu.13  

Podle délky a míry zodpovědnosti  

Dobrovolná služba se koná ve stanoveném čase, systematicky a souvisle. Není to 

tedy živelná ochota. Může se uskutečnit:  

 ve volném čase po práci nebo po škole jako služba vykonávaná pravidelně 
formou part-time v určitém období; 

 po delší dobu a na plný úvazek jako například dobrovolná služba v zahraničí. 

Podle místa a formy: 

Lze hovořit o: 

 dobrovolné službě v místě: v bydlišti dobrovolníka; 

 dobrovolné službě ve vlasti nebo provincii: mimo bydliště, buď v místě svého 
státu či země nebo na území provincie (berme v úvahu, že některé provincie 
obsahují také kulturně či jazykově odlišná území jednoho i více států); 

 dobrovolné službě mezinárodní: v jiném státě, zemi a jiné provincii, obvykle 
v rozvojové zemi.  

Podle způsobu zapojení do salesiánského poslání: 

Lze hovořit o dobrovolné službě:  

 která se přímo podílí na výchovně-pastoračním plánu jednotlivého salesián-
ského díla; 

 spolupracuje na evangelizaci v misijních územích (misijní dobrovolná služba); 

 formou práce nebo služby v místní dobrovolnické organizaci, která salesiá-
nům pomáhá. 

Podle způsobu organizace: 

Lze hovořit o dobrovolné službě řízené: 

 salesiánskou organizací na místní nebo provinciální úrovni; 

 dobrovolnickou organizací uznanou státem (nevládní organizace nebo něco 
podobného), která je součástí projektu salesiánské provincie.  

                                            
12 Dobrovolná služba v salesiánském poslání, 2008, str. 21 
13 Srov. 24. GK, čl. 26. 
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Dvě základní formy 

Můžeme říci, že různé formy salesiánské dobrovolné služby mají jedno základní 

dělení:  

 Místní dobrovolná služba 

Tento typ dobrovolné služby má více možností realizace, neboť je mnoho mladých 

lidí i dospělých, kteří v různých zemích a v různých společenských podmínkách 

dávají velkoryse své schopnosti v dobrovolné službě na částečný nebo plný 

pracovní úvazek. 

Tato dobrovolná služba je často zapojena v oblasti výchovné nebo sociální služby, 

jakož i v oblasti evangelizace a misie. 

Rovněž jsou země, kde zákon umožňuje mladým lidem vykonávat po dobu 10-12 

měsíců veřejně prospěšnou „civilní službu” v určených zařízeních sociálního 

charakteru. Tato služba v salesiánských dílech, je-li dobře připravena a 

doprovázena, může být dobrou příležitostí k osobní formaci dobrovolníka. 

 Mezinárodní dobrovolná služba 

Je to náročnější forma služby, která si žádá dobrou motivaci, stanovené cíle, osobní 

zralost, nutnou kvalifikaci, vymezené pracovní úkoly v místě služby a potřebnou 

pomoc při návratu.  

Pro mezinárodní dobrovolnou službu se doporučuje souvislá doba po dobu 

jednoho až tří let.  

Konkrétní formou mezinárodní dobrovolné služby je misijní volontariát, kde je 

dobrovolník zapojený do misií „ad gentes” salesiánské kongregace.  

 

 

B.6. Zkušenost komunitního života dobrovolníka  

Účast na komunitním životě je základním znakem salesiánské dobrovolné služby. Je 

to užitečná zkušenost pro dobrovolníka, pro salesiánskou komunitu i pro místní lidi, 

pro které dobrovolníci pracují. Zapojení dobrovolníka do salesiánské komunity a do 

salesiánského výchovně-pastoračního společenství se považuje za významnou 

součást jeho formace, osobního růstu a odborné přípravy pro službu.   

Tato zkušenost je prožívána na různých úrovních: 

  S komunitou, která vysílá.  

Salesiánská komunita přijímá a začleňuje do svého života a aktivit lidi, kteří chtějí 

být dobrovolníky, aby je připravila na podmínky jejich dobrovolné služby. Tak 

mohou zakusit a současně přijímat hodnoty salesiánské pedagogiky a spirituality. 

  S komunitou, která přijímá. 
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Dobrovolníci přijímají lidské a křesťanské hodnoty, které nacházejí v přijímající 

salesiánské komunitě, jako je povolání k výchovné službě, nasazení pro spásu 

mladých lidí, bratrství, rodinný životní styl a život podle evangelních rad. 

Přítomnost dobrovolníků obohacuje salesiánskou komunitu svým mládím, takže 

se stává citlivější vůči světu mladých. Dobrovolníci se tak stávají pro salesiánské 

komunity motivem i prostředkem k větší věrnosti charismatu. 

  S výchovně-pastoračním společenstvím. 

Dobrovolníci se stávají součástí širšího výchovně-pastoračního společenství a 

podílejí se na jeho tzv. výchovně-pastoračním projektu. Zde udržují osobní 

vztahy, učí se spolupráci a zapojují se do jednotlivých úkolů. Ukazují mladým 

lidem a ostatním vychovatelům alternativní životní styl postavený na velkorysé 

službě druhým, přijetí a ocenění bližního, na spolupráci a solidaritě. 

  S ostatními dobrovolníky. 

Vztahy mezi dobrovolníky, kteří jsou zapojeni do stejné komunity nebo jsou 

v různých komunitách v zemi nebo v provincii, se inspirují rodinným duchem 

Dona Boska. Když spolu dobrovolníci prožívají každý den radosti i bolesti, volný 

čas i práci, roste jejich přátelství. Respektují se,  pomáhají si, společně plánují, 

debatují, modlí se a prožívají chvíle uvolnění a odpočinku. 

Způsoby zapojení do života přijímající komunity  

Dobrovolník by si měl být vědom, že komunita se utváří trpělivě den po dni. Proto se 

každý den snaží prohlubovat mezilidské vztahy. Zde jsou důležité chvíle usebrání, 

rozhovoru, modlitby a společného slavení, osobní doprovázení a pozornost vůči 

bližnímu. To vše je možné uskutečnit různou formou: 

 dobrovolníci žijí samostatně, ale sdílejí s ostatními dobrovolníky a 
s komunitou salesiánů výchovnou a apoštolskou práci, momenty neformál-
ních setkání, chvíle reflexe a modlitby; 

 dobrovolníci žijí spolu odděleně od salesiánské komunity, ale mají 
s komunitou pravidelný rytmus práce, sdílení, reflexe a modlitby; 

 dobrovolníci žijí společně se salesiánskou komunitou, se kterou sdílejí každo-
denní život s výjimkou momentů, které jsou vyhrazeny pouze řeholní komu-
nitě. 

V praxi závisí realizace těchto forem soužití na mnoha okolnostech: délce dobrovolné 

služby, citové vyzrálosti a rodinném stavu dobrovolníka (svobodný, ženatý/vdaná, s 

dětmi nebo bez nich), počtu dobrovolníků v jedné komunitě, přítomnosti nebo 

nepřítomnosti salesiána (nebo jiných členů salesiánské rodiny) atd. 

Způsob zapojení dobrovolníka do salesiánské komunity nemůže být ponechán 

náhodě. Je třeba jej pečlivě stanovit již před začátkem dobrovolné služby dohodou 

přijímající organizace či komunity s tím, kdo jej vysílá. Přijímající komunita musí 

připravit pro dobrovolníka popis jeho práce a stanovit pravidla vzájemného soužití, 

práva a povinnosti vzhledem k rozdílům života dobrovolníků a řeholníků. To je 
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třeba vyjádřit písemnou formou jako dohodu mezi provincií či organizací, která 

vysílá a provincií či organizací, která přijímá, se souhlasem komunity, kde bude 

dobrovolník pracovat. 

Způsob zapojení a spolupráce dobrovolníka může být různý. Vždy je však třeba 

respektovat identitu salesiánské komunity jako komunity řeholní a identitu 

dobrovolníka jako laika, který zasvěcený není. 

Role vysílající komunity 

Salesiánská komunita místní nebo provinciální a organizace zodpovědné za 

salesiánskou dobrovolnou službu usilují o postupné zapojení dobrovolníka do 

salesiánské komunity a díla. To předpokládá promyšlenou přípravu a kontakt se 

salesiánskou komunitou. 

Role přijímající komunity  

Salesiánská komunita přijímá dobrovolníka s otevřeným srdcem, pomáhá mu zapojit 

se zodpovědně do práce spolu s místním výchovně-pastoračním společenstvím, 

uznává  jeho povolání laika a využívá jeho kvalifikace a zkušeností ve výchovné a 

apoštolské práci. Komunita je též zodpovědná za duchovní formaci a doprovázení 

dobrovolníka a stanoví proto způsob jeho účasti na komunitním životě a 

apoštolátu.14 Chce být svědkem salesiánské spirituality a svého poslání k mládeži a 

vzhledem k životnímu povolání dobrovolníka mu může dát konkrétní nabídku k 

zapojení do života v některé skupině Salesiánské rodiny.  

Některé podmínky dobrých vztahů mezi dobrovolníky a komunitou 

Pro dobré vztahy, vzájemné sdílení a spolupráci mezi dobrovolníky a komunitou 

považujeme za důležité tyto podmínky: 

 Poznávat se navzájem, přijímat druhého a otevřeně sdílet, jak prožíváme své 

poslání. Dobrovolník nabízí ochotně svoji službu a komunita odpovídá 

velkorysostí přijetí, umožňuje vzájemnou informovanost, společné chvíle sdílení 

života a víry.  

 Uvědomit si a navzájem přijímat odlišnosti. U dobrovolníků je to věk, způsob života, 

země původu,… které je odlišují od salesiánské komunity a místního výchovně-

pastoračního společenství. 

 Chápat se navzájem. Salesiánská komunita a celé místní výchovně-pastorační 

společenství musí pochopit, o co jde v salesiánské dobrovolné službě a 

dobrovolník se zase musí seznámit s místním výchovně-pastoračním plánem. To 

znamená uvědomit si roli laiků ve výchovně-pastoračním společenství, a v něm 

                                            
14 Srov. 24. GK, čl. 124.  
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stanovit úkoly a roli dobrovolníka, pravidelné plánování a hodnocení spolu se 

salesiánskou komunitou a výchovně-pastoračním společenstvím. 

 Výchovný přístup ze strany salesiánů. Každý salesián by si měl být vědom osobního 

povolání jednotlivého dobrovolníka, jeho cesty lidské a duchovní zralosti, měl by 

napomáhat k jeho formaci, přijetí salesiánské pedagogiky a spirituality a být 

ochoten jej doprovázet.  

 Společně podporovat místní dobrovolnou službu. 

Dobré vztahy a spolupráce mezi SDB – FMA a ostatními skupinami Salesiánské rodiny 

obohacují také vztahy s dobrovolníky. 

Přijímání dobrovolníků jiných náboženství a vyznání a dobrovolníků hledajících  

Salesiánská komunita, která přijímá dobrovolníky, kteří nejsou praktikujícími 

křesťany, jsou hledající nebo vyznávají jiná náboženství, musí: 

 žít věrně podle svého vlastního charismatu, které určuje také způsob výchov-
né služby; 

 žít v dialogu života skrze přijetí s respektem vůči druhému a pravdivým sdí-
lením lidských a laických hodnot obsažených v preventivním systému Dona 
Boska; 

 společnou službou pěstovat dialog a sdílet nasazení pro výchovu, rozvoj a 
mír; 

 podněcovat dialog o náboženských zkušenostech, který vede ke sdílení zku-
šeností s modlitbou a hledáním Boha.15  

 

 

B.7.  Svědectví Dona Felice Molino, misionáře 

v Africe  

„Jsem již 28 roků misionářem v Africe, v Keni. Za ta léta jsem žil v komunitách se stovkami 

dobrovolníků. Někteří pobyli jen měsíc, jiní více roků. Byli z různých zemí Itálie, USA, 

Německo, Kanada, Slovensko, … Mnozí mi vyprávěli o svém rozhodnutí. Pokaždé v tom byla 

zvláštní jiskra, která nastartovala jejich rozhodnutí odjet. Jen nepatrný zlomek hledal 

dobrodružství nebo útěk před životem či odpovědností doma. Téměř vždy chtěli lépe poznat 

realitu Afriky a pomáhat chudým.  Motivace mnohých byla opravdu evangelijní. 

Salesián je někdy ochotný přijmout dobrovolníka jen s vynikající motivací duchovní a 

altruistickou. Zapomínáme, že tato motivaci občas schází právě nám. 

Často dobrovolník nemá žádnou představu o řeholním životě. Možná byl nějaký salesián na 

návštěvě u něho doma, ale nyní zasedá ke stolu v komunitě, která jej hostí, pozoruje a hodnotí. 

                                            
15 Srov. 24. GK, čl. 183-184.  
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Toto otevření komunity očím laika může být bolestné. ale když se to dobře přijme, je to 

obohacení pro dobrovolníka i pro komunitu. 

Vzpomínám, jak jsme se v jedné komunitě stále u stolu dohadovali o naší pastoraci. Když 

s námi obědvali dobrovolníci, začali jsme hovořit o jen povrchních a nedůležitých věcech. 

Dobrovolník přijíždí a balíkem znalostí, které nám mohou být užitečné. Je třeba být pokorný a 

učit se. Vzpomínám stavbu našich děl v Embu a v Makayu. Dobrovolníci při tom byli 

nezbytní jak v projektování, realizaci, hledání prostředků a provozování díla. Kongregace mi 

neposkytla kurzy stavebnictví, řízení a účetnictví. Zde byli moji učitelé dobrovolníci. 

Většina dobrovolníků jsou krátkodobí, jejich služba obvykle není delší než 3 měsíce. Jsme 

v pokušení je brát, jako že jsou na obtíž, protože jim nemůžeme svěřit dlouhodobou práci. 

Není tomu tak. Sedneme-li si s nimi ke stolu a reflektujeme naši službu, často vysloví něco 

nového, co může zlepšit naši službu. 

Dobrovolníci často již pracovali ve firmách a mají zkušenost s organizací práce. Nás toto 

teologické knihy nenaučily.  

Občas dobrovolník přichází s negativní zkušeností s církví nebo z prostředí nábožensky 

lhostejného, což je typické pro bohaté země. Jsme tedy misionáři také vůči dobrovolníkům. 

Nacestoval jsem již tisíce kilometrů v péči o duše. V dobrovolníkovi zase jedna duše cestovala 

tisíce kilometrů, aby se mohla setkat s Kristem mým prostřednictvím. Nezahazujme tuto 

možnost. Komunita, která radostně přijme dobrovolníka se pro něho stává komunitou 

evangelizující. Kolik dobrovolníků znovu našlo a posílilo svoji víru v kontaktu s našimi 

komunitami! 

Nebojme se dobrovolníků stejně jako se nebojíme svých spolubratří a mládeže. Přijměněme 

v jejich lidské a duchovní situaci a pojďme spolu kus cesty. Udělejme, co je možné a nenuťme 

je dělat skoky, které mnohdy nejsme schopni dělat ani my. 

Může se stát, že se dobrovolník nechová dobře nebo dokonce způsobí pohoršení. Máme však 

prostředky k tomu, abychom jej napravili a nebo poslali pryč. je jasné, že ředitel, rada domu a 

celá komunita musí být obezřetní. Ne všichni dobrovolníci jsou vhodní pro všechna díla. Je 

však dobře, když je provincie schopná přijmout pokud možno všechny zájemce. Když to nejde 

v jednom díle, může to jít v jiném. Ideálně by žádné naše dílo nemělo říci „nechceme 

dobrovolníky“.  

Měli bychom s dobrovolníky mluvit jasně o cílech našich děl, o našich očekáváních od 

dobrovolníků a o jejich zapojení do života komunity, že budeme potěšeni, když se s námi 

budou modlit, slavit mši a sdílet práci. 

Kdyby někdo tvrdil, že kongregace žila 150 let bez dobrovolníků, velmi se mýlí. Don Bosco 

spolupracoval s mnoha dobrovolníky. Tam, kde salesiáni pouze netolerují dobrovolníka, ale 

přijímají ho s láskou, se zlepšuje sama komunita. Přibližte se dobrovolníkům a dáte mi za 

pravdu.“ 
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C. Stručné představení programu  

Cagliero – salesiánský volontariát  
 

C.1. Historie v ČR 

Salesiánské aktivity v ČR by od samého počátku nemohly  probíhat bez spolupráce 

s mnoha obětavými laiky. Dobrovolnictví má v salesiánské tradici dlouhou tradici, a 

to i v komunistickém období, kdy bylo nuté organizovat všechny salesiánské 

programy v tajnosti.  

V rove 1993 bylo českým salesiánům svěřeno Bulharsko jako jejich misie „ad gentes“. 

První salesiáni přišli do Bulharska v roce 1994 a již od prvních dní úzce 

spolupracovali s českými dobrovolníky. V Bulharsku se tak vystřídalo mnoho 

pomocníků, někteří na krátkodobou pracovní brigádu, jiní zůstávali na celý rok i 

déle.  

V roce 2002 byla Českou biskupskou konferencí představena možnost stát se 

misijním dobrovolníkem v rámci České republiky v rámci farní dobrovolné služby 

přes diecézi.  

V témže roce byl přijal zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické služby, který umožnil 

vznik tzv. akreditovaného dobrovolnictví a posílil tím význam a roli dobrovolníků 

v našem sociálním kontextu.  

Po návštěvě P. Javiera Prieto z Mexika se v roce 2003 rozhodl první český student,  

Václav Neruda, pomoci jako dobrovolník na několik měsíců v Mexiku. Jeho 

zkušenost pomohla vytvořit systematický program, který by umožnil i dalším 

mladým lidem z ČR věnovat část svého života salesiánských misiím v Evropě i mimo 

ni.  

Program byl nazván „Cagliero – salesiánský volontariát“ a pod tímto názvem i 

akreditován u Ministerstva vnitra. První zaštiťující organizací bylo Salesiánské 

středisko mládeže o.p.s. Praha-Kobylisy. První dobrovolníci začali svoji přípravu 

v únoru 2005 a po 4 společných víkendech byli vysláni do Bulharska, Indie, D. R. 

Konga a Etiopie.   

V roce 2005 rozhodla Salesiánská provincie Praha o  vytvoření nové organizace, která 

kromě programu Cagliero převzala i další celoprovinciální aktivity (např. školení 

salesiánských animátorů) a stala se oficiálním salesiánským partnerem pro 

zahraniční organizace a provincie. Nové občanské sdružení dostalo jméno 

Salesiánská asociace Dona Boska, zkráceně SADBA.  
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C.2. Vysvětlení názvu programu 

 Cagliero (čti kalijéro) - Giovanni Cagliero byl prvním salesiánem, 
který na přání Dona Boska odcestoval 11. 11. 1875 jako misionář 
s dalšími salesiány do Argentiny a založil zde mnoho děl pro opuš-
těné děti a mladé lidi. Později se stal kardinálem.  

 salesiánský – dobrovolníci pomáhají vždy v salesiánských projek-
tech v ČR nebo ve světě postavených na odkazu Dona Boska a jeho 
výchovném stylu.  

 volontariát – z lat. voluntas = vůle. Dobrovolná služba je založena na svobod-
ném rozhodnutí člověka věnovat kus svého života intenzivní pomoci druhým 
lidem.  

 

C.3. Širší souvislosti  

Salesiánský volontariát se snaží reagovat na aktuální vývoj v naší republice i ve 

světě: 

Aktuální výzva Reakce programu 

Globalizace. Sjednocují-

cí se Evropa i svět. 

Navazování partnerství s evropskými zeměmi i zeměmi 

světa a výměny zkušeností a osvědčených postupů mezi 

partnery. Interkulturní vzdělávání a růst jazykové vybave-

nosti. 

Zasazování se o lepší pochopení rozdílů naší společné ev-

ropské kultury a dědictví, včetně základních hodnot, které 

sdílíme. 

Rostoucí nezaměstna-

nost. 

Poskytování možnosti neformálního interkulturního po-

znávání pro mladé lidi s důrazem na jejich sociální integra-

ci, aktivní účast, zvyšování jejich zaměstnatelnosti a po-

skytnutí příležitostí, kdy mladí mohou vyjádřit solidaritu 

s jinými lidmi. Neformálním vzdělávacím programem zvy-

šuje kvalifikaci mladých lidí jak v teoretické přípravě, tak 

v navazující praxi.  

Umožňovat integraci mladých lidí do společnosti obecně a 

podněcovat jejich iniciativního ducha. 

Ztráta smyslu a 

hodnotové orientace ve 

“vyspělých” zemích. 

Nezištnou službou ve prospěch potřebných vést k objevení 

smyslu života v práci pro druhé. 

Podpora rozvoje místních komunit a občanské angažova-

nosti. 

Růst extrémních hnutí. Dát mladým lidem možnost svobodně vyjádřit svůj pocit 

solidarity v rámci Evropy i v širším světovém měřítku a 

napomáhat boji proti rasismu a xenofobii. 
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VÝZVA DOBY NAŠE ODPOVĚĎ PROSTŘEDEK 

moc a ovládání nezištná služba  vzájemná služba, vaření,  

     úklid 

bohatí x chudí prioritní zájem o chudé  prosté ubytování 

 otevřenost nové kultuře 

individualismus život v komunitě 

společné poslání 

 vnímání druhých,  

     spolupráce 

jednání podle libovůle vedení Duchem sv.  disponibilita 

 modlitba 

ztráta smyslu misijní úkol  lidský a křesťanský růst 

lidé bez lásky (rodin) „být znamením lásky“  napojování se na Lásku 

konzumní životní styl alternativní životní styl  celá dobrovolnická  

     Zkušenost 

                 

C.4. Akreditované programy SADBY  

Kromě programu Cagliero akreditovala SADBA i další dva dobrovolnické programy: 

 Salesiánští animátoři - 3x3 víkendy ročně, pro dobrovolníky 15-25let, 

 Margherita – 10hodinové školení pro ostatní dobrovolníky, kteří jsou již ak-
tivní v salesiánských centrech v ČR. 

 

 Druh DS Místo DS, 
věk Příprava Stručná 

charakteristika 

CAGLIERO 
(italsky, 
čti kalijéro) 

  intenzivní   
nad 20 hodin 
týdně) i méně 
intenzivní (pod 
20 hodin týdně) 
– např. 
spolupráce 
s dobrovolníky 
po návratu  

 
  dlouhodobá 
nad 3 měsíce i 
krátkodobá pod 
3 měsíce 

ČR i zahraničí 
 
 
nad 18 let do 
zahraničí  
nad 15 let 
v ČR  
 

Až 8 
víkendových 
setkání  
v průběhu 
školního roku + 
zkušební praxe 

Při dobrovolné službě 
nad 3 měsíce a 20 hodin 
týdně ja základní 
zdraovní pojištění 
hrazeno státem.  
Při intenzivní službě 
nad 20 hodin týdně je 
zajištěno ubytování a 
stravování v salesiánské 
komunitě nebo blízko 
ní.  
  

SALESIÁN-
ŠTÍ  ANIMÁ-
TOŘI 

  dlouhodobá 
   nad 3 měsíce  
 
  méně intenz.      
  2 -20 hod/týd. 

jen ČR 
nad 15 let 

3-letý cyklus 
přípravy (3 
víkendy ročně),  
1. rok příprava, 
další 2 roky 
služby a dalších 
školení 

Není zajištěno 
ubytování ani 
stravování. 
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MARGHE-
RITA 
 

   dlouhodobá i  
krátkodobá 
    
  méně intenz.      
 2-20 hod/týd 

jen ČR 
nad15 let 

1-10hodinové 
školení.  

DS s kratší přípravou 
pro ty, kteří si nemohou 
dovolit víkendová 
školení (maminky 
s dětmi, zaměstnaní 
otcové,..) 

 

C.5.  Základní uspořádání programu  

Program se skládá z těchto na sebe navazujících částí: 

 Příprava dobrovolníka na dobrovolnou službu (8 víkendových setkání, případně 
zkušební pobyt v salesiánském zařízení). 

a. 1. – 4. víkendové setkání  – rozhodování o dobrovolnické službě, 

b. 5. – 8. víkendové setkání  – detailnější příprava ke konkrétní službě.  

 Vyslání dobrovolníka na místo dobrovolné služby a jeho doprovázení v jejím 
průběhu.  

 Navazující aktivity, sloužící k využití získané zkušenosti dobrovolníka ve pro-
spěch vysílající organizace a místní občanské komunity. 
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D. Adresáti  
 

D.1. Postava dobrovolníka  

Salesiánský dobrovolník je laická osoba náležitého věku, muž nebo žena, mladý nebo 

dospělý, svobodný nebo ženatý/vdaná, který se po náležité přípravě věnuje nezištné 

službě mladým a lidovým vrstvám, především nejchudším a vystaveným největším 

rizikům. Touto službou, do níž vkládá svoji profesionalitu a další osobní vlohy, se 

podílí na salesiánském poslání.16 

D.2. Požadavky na dobrovolníka 

Vstupní  kritéria – základní podmínky pro přihlášku do programu  

 

 Věk 18-35 let, 

 zkušenost s prací s dětmi a mládeží (nebo ochota 
získat ji během přípravného roku), 

 otevřenost ke křesťanským hodnotám, 

 osobní nasazení a zralá motivace, 

 jazykové znalosti, 

 dobrý zdravotní stav.  

 

O program Cagliero projeví občas zájem i lidé nad 35 let. Je možné je i tak vyslat?  

- V akreditaci MV ČR nemáme uveden nejvyšší věkový limit, právně tedy ano, a to 

za stejných podmínek jako jiné dobrovolníky. Příprava je však koncipována pro 

mladší lidi (spaní na zemi, akční hry apod.), mohla by být proto pro starší zájemce o 

dobrovolnictví již náročná. Zapojení starších lidí do pomoci misiím si umíme i tak 

představit v případě, že tento člověk již důvěrně salesiánské prostředí zná a je 

schopný pomoci v misiích v některé potřebné odborné oblasti. Konkrétní způsob 

přípravy a vyslání by bylo nutné domluvit osobně.  

 

Výstupní kritéria  

V rovině ideí by po absolvované přípravě dobrovolník měl … 

a) … v lidské oblasti:  

                                            
16 Dobrovolná služba v salesiánském poslání, 2008, str. 21 
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 být citově vyrovnaný – schopen být otevřený, přijímat ostatní a nechat se jinými 
přijímat, schopen přiměřeně sdílet svůj život s ostatními, 

 vědět o důležitosti dobrého vztahu s vlastní rodinou a přáteli – tak, aby odchod 
nebyl útěkem od rodiny nebo jiných problémů, protože podpora rodiny a přátel 
při dobr. službě a hlavně po návratu zpět je nutná, 

 být zodpovědný – plnit své povinnosti a závazky poctivě a včas,  

 být pracovitý a tvořivý, 

 udržovat pořádek ve vlastních věcech i ve věcech, za které nese zodpovědnost, 

 být samostatný i v oblasti osobních potřeb (stravování, apod.), 

 umět zvládat stres a vědět, jak se mu bránit, 

 umět být sám, 

 umět se podívat na svůj život i na svět z nadhledu (znalost rozvojové 
problematiky,...),  

 mít odvahu komunikovat s ostatními i přes nedostatečnou znalost jazyka,  

 mít odvahu ptát se na rady.  

 

b) … v salesiánské oblasti:  

 mít na starosti nějakou pedagogickou a pastorační činnost s mládeží,  

 vědět, co je typické pro salesiánský styl výchovy - teoreticky i prakticky znát 
Dona Boska a mít zkušenost se salesiánským preventivním systémem (praxe ve 
střediscích), 

 být schopen pracovat v týmu a vytvářet společenství, 

 být schopen vést dětský nebo mládežnický kolektiv, 

 mít připraveny hry, aktivity a vzdělávací programy pro děti a mládež, 

 mít skutečný zájem pracovat s dětmi a mladými lidmi, umět je pochopit a 
motivovat,  

 mít představu o způsobu života v salesiánské komunitě a být ochoten přijmout 
na dobu dobrovolné služby tento způsob života.  

  

c) … ve spirituální oblasti:  

 být otevřený vůči práci v křesťanském společenství, 

 být tolerantní a otevřený k přemýšlení  o víře a evangeliu, 

 být ochotný se bez vnitřních problémů účastnit křesťanských programů (mše sv., 
modlitby), 

 věřící dobrovolník:  

 snažit se prožívat upřímně svůj vztah s Bohem, 

 prohlubovat svůj život s Bohem – modlitbou, přijímáním svátostí (eucharistie, 
smíření,...), 

 ptát se Boha i v modlitbě, zda jeho rozhodnutí je v souladu s Boží vůlí, 

 o své víře být ochoten hovořit a svědčit.  

 

d) …v praktické oblasti:  

 mít představu o náplni své dobrovolnické činnosti, 

 být disponibilní a otevřený,  
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 umět komunikovat v jazyce země, kam se chystá,  

 být připraven po zdravotní stránce (absolvované očkování, nakoupená 
antimalerika,..),  

 vědět, jak se chovat (alespoň teoreticky) v odlišné kultuře, 

 znát specifika své cílové země (zvláštnosti, kulturu, historii...), 

 být připraven na krizové situace a mít promyšlený si způsob jejich řešení.  

 

Kritéria výběru dobrovolníků:  

První čtyři víkendy přípravy jsou nezávazné a slouží k vzájemnému poznání 

dobrovolníků a týmu. Ideálem je individuálně doprovázet dobrovolníky tak, aby 

sami byli schopni zvážit své reálné schopnosti a možnosti. K tomu by měla vést i 

první část přípravy. Na druhou stranu jsme zodpovědní vůči našim partnerům za 

toho, koho jim posíláme, proto existují kritéria toho, co je pro SADBU důležité jako 

kritérium výběru dobrovolníka:  

 

 Základní kritéria:  

- osobní zralá motivace (dobrovolnická služba není jednoduchá a není to roční 
výlet za dobrodružstvím),  

- zkušenost s prací s dětmi nebo mládeží, 

- znalost jazyka + ochota zlepšovat ho během přípravného roku,  

- pozitivní otevřenost ke křesťanským programům.  

 

 Podpůrná kritéria:  

- aktivní zapojení během přípravných víkendů,  

- svědomitost (plní zodpovědně domácí úkoly),  

- zodpovědná komunikace se SADBOU  (dá včas vědět, kdy přijede,  omluví se 
z neúčasti...),  

- zkušenost práce v salesiánském zařízení (nebo alespoň aktivní domlouvání 
zkušební praxe),  

- reference od nám známých lidí (salesiáni, sestry apod.).   

 

Viz prezentace A-2-Kritéria při výběru dobrovolníka - prezentace.pps. 

 
 
 
 

Zapojení tzv. nevěřících17 

 

Záchrana mládeže vyžaduje spojit síly, hledat to, co je společné, vytvářet sítě 

vzájemné spolupráce a podpory, opustit neplodné prosazování se, které nás často 

                                            
17 Dobrovolná služba v salesiánském poslání, 2008, str. 18 a 25 
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rozděluje. S tím je třeba začít v místě, v jednotlivých komunitách a dílech, uvnitř 

provincie, mezi různými oblastmi a aktivitami pastorace mládeže. Viditelným 

projevem této spoluodpovědnosti v salesiánském poslání je právě salesiánská 

dobrovolná služba. Pro laiky je tato služba také jedinečnou příležitostí k zrání jejich 

salesiánského povolání. 

V tomto smyslu salesiánská dobrovolná služba není pouze pro pokřtěné nebo 

praktikující křesťany. Je otevřená také pro mladé a dospělé lidi, kteří jsou církvi 

vzdáleni, pro praktikující jiných náboženství či pro mladé lidi, kteří víru hledají. 

Všichni lidé dobré vůle, kteří chtějí pracovat se salesiány a s nimi sdílet výchovnou 

metodu Dona Boska, se mohou podílet na salesiánské dobrovolné službě.  

Zapojení do dobrovolné služby může být pro některé mladé lidi, kteří jsou 

k náboženství lhostejní, příležitostí uvěřit a vykročit na cestu zralé víry, prožívanou 

ve službě, v církvi a misii.  

Abychom se orientovali v tomto citlivém procesu sdílení a společenství a uskutečnili 

opravdovou salesiánskou dobrovolnou službu, je třeba splnit některé podmínky a 

kritéria. Osoba, která se chce zúčastnit salesiánské dobrovolné služby, musí ukázat 

tyto předpoklady: 

 dostatečnou lidskou zralost a nutnou osobní vyrovnanost, aby byla pro mládež 
výchovným vzorem; 

 výchovný postoj a vnímavost pro situaci mládeže, především nejchudší; 

 ocenění a úcta k Donu Boskovi a k salesiánům; 

 akceptování salesiánského vzdělávacího programu a vzdělávacích metod Dona 
Boska; 

 otevřenost při hledání Boha a respekt k evangeliu, zároveň k ostatním 
náboženstvím a kulturám. 
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E. Místa a náplň dobrovolné služby  

E.1.  Náplň činnosti dobrovolníků obecně 

Salesiánský dobrovolník vykonává svoji službu v rozdílných oblastech podle své 

kvalifikace, osobní víry a schopností v míře přiměřené místní situaci. Chceme 

zdůraznit tři základní.18 

 

1.  Oblast evangelizace 

Mimo jiné zahrnuje:  

 hlásání, katechezi a výchovu k víře; 

 vyučování náboženství; 

 duchovní animaci (modlitba, liturgie, duchovní cvičení, 
duchovní doprovázení); 

 formaci katechetů, animátorů a pastoračních 
pracovníků; 

 animaci povolání;  

 animaci skupin a sdružení. 

 

2. Oblast výchovně-kulturní  

Mimo jiné zahrnuje: 

 neformální výchovné a vzdělávací iniciativy (programy pro zvýšení gramotnosti, 
opakování školního učiva, příprava na práci,…); 

 formální výchovné a vzdělávací iniciativy (školní a odborné); 

 různou formu výchovy k zapojení do společnosti; 

 animaci kulturních a volnočasových aktivit (např. sport, hudba, výtvarné umění, 
divadlo,…).  

 

3. Oblast sociální  

Mimo jiné zahrnuje: 

 úsilí o rozvoj a ochranu lidských práv; 

 pomoc společenskému životu v místě (družstva, sdružení, skupiny,…); 

 aktivity v oblasti prevence patosociálních jevů;  

 pomoc vyloučeným ze společnosti (např. děti na ulici, drogově závislí, 
imigranti,…); 

 zdravotní služba; 

 zajišťování základních potřeb (jídlo, voda, obydlí,…).  

                                            
18 Dobrovolná služba v salesiánském poslání, 2008, str. 33 
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Hostitelská místa pro české dobrovolníky 

Informace o všech komunitách salesiánů i sester salesiánek se dají najít v tzv. Elencu, 
které je pravidelně každý rok aktualizováno. Elenco je k zapůjčení  na sekretariátu 
provincie, v roce 2011 je zodpovědnou osobou Jožka Kopecký.  

V následujících kapitolách jsou souhrnné informace o jednotlivých místech, ve 

kterých do roku 2011 působili čeští dobrovolníci. Země jsou seřazeny abecedně. 

E.2.  Ázerbájdžán  

 Historie zapojení: V roce 2007/8 se na svoji službu připravovala Tereza 
Dobiášová. Projevila zájem o dobrovolnictví v rusky mluvící oblasti. 
Kontaktovali jsme slovenské salesiány a jejich organizaci SAVIO, která posílá 
své dobrovolníky mimo jiné na Sibiř a do Ázerbajdžánu. V obou těchto 
zemích působí komunity slovenských salesiánů. V roce 2008/9 v hlavním 
městě Baku vykonávala Tereza dobrovolnou službu. Do roku 2011 byla 
jedinou českou dobrovolnicí v tomto místě.  

 Cíl projektu: Státní školy v Ázerbajdžánu jsou na velmi špatné úrovni. Místní 

učitelé učí často záměrně špatně, aby rodiče dětí byli nuceni sjednat jim 

soukromé doučaování nad rámec školní výuky. Pro učitele to znamená 

možnost vedlejšího přivýdělku. Salesiáni nabízí dětem doučování zdarma, 

vedou oratoř a tráví s dětmi volný čas.  

 Postup domlouvání dobrovolnictví: V roce 2006 byla mezi SADBOU a 
slovenským misijním oddělením uzavřena ústní neformální dohoda o 
spolupráci. SADBA může v případě zájmu zapojit do svého volontariátu i 
slovenské občany a naopak. Příprava je podobná (SADBA při vytváření 
koncepce přípravy vycházela ze slovenské přípravy), není proto problém 
uznat i vzájemnou přípravu. V případě zájmu českých dobrovolníků o místo 
v rusky mluvící oblasti je možné kontaktovat slovenské misijní oddělení.  

 Potřebný jazyk: ruština. 

 TIP: Salesiáni v Ázerbajdžánu vyžadují aktivní katolíky, i slovenská příprava 
je vedena mnohem „duchovněji“ než česká (pravidelná modlitba růžence 
apod.).  

 

Kontakty pro školní rok 2011/2:  

Co sa tyka dobrovolnicok, napis priamo do Baku. Riaditelom salezianskeko 
domu je don Vladko Fekete. Mail na neho je: vladimirfekete@gmail.com. Je velmi pri-
jemny, komunikativny:) 

Slovenské misijní 

oddělení 

Miletičova 7 

821 08 Bratislava 

Slovensko  

P. Peter Kuchár 

Delegát pro 

misie 

 

+ 421 (0)2 556 404 09 

kuchar@savio.sk 

 

Roma Katolik Dini 

Icmasi 

Mehmandarov 5, 1069 

Baku, Ázerbájdžán 

P. Štefan 

Kormančik  

kormancik@hotmail.com  

mailto:vladimirfekete@gmail.com
mailto:kuchar@savio.sk
mailto:kormancik@hotmail.com
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E.3. Bulharsko  

Bulharsko je prioritní místo pro zapojení českých dobrovolníků. Pomáhají českým 

salesiánským komunitám v Kazanlaku a Staré Zagoře. 

 Doba dobrovolné služby: 

- krátkodobí dobrovolníci – červenec, 

- dlouhodobí dobrovolníci - zpravidla od začátku října do konce srpna.  

 Počet dobrovolníků: 

- krátkodobí i dlouhodobí - max. 4, ideálně dvě dívky a dva chlapci.  

 Náplň práce: zejména aktivity pro romské děti a mládež – asistence v oratoři, 
vedení zájmových kroužků, příprava víkendových a prázdninových akcí, 
manuální práce při úpravě domu, vzdělávací kursy pro animátory.  

 Potřebný jazyk: bulharština. Bulharštinu se dobrovolníci učí většinou až 
v průběhu přípravného roku.  

 Dlouhodobí dobrovolníci bývají vedeni v rámci programu Evropské 
dobrovolné služby, mají tedy 100% finanční pokrytí všech nákladů.  

Kontakty pro školní rok 2011/2:  

Nadace Don Bosco 

Bulgaria 

Zahari Kniazheski 71, Stará 

Zagora, 6000, Bulharsko 

www.salezianibg.com  

P. Jiří Svoboda 

ředitel nadace 

sdbsz@mail.bg 

+420.604 188 676  

+359.889 379 596 

+359.42.919 430 pevná 

Skype: sdbstarazagora 

 Pejo Javorov 13, 6100 

Kazanlak, Bulharsko  

P. Petr Cvrkal 

zvaný Cvrček 

zodpovědný za 

dobrovolníky  

cvrkal@atlas.cz 

+359.887 006 042 

+420.731 853 468 

+359.431.621 15 pevná 

skype: petrcvrkal 

  Martina Staneva 

zaměstnankyně 

pro projekty 

Mluví anglicky 

Miss_marcolina@yahoo.com 

Skype: marcolina27  

 

E.4. Česká republika  

Podpora zapojení českých dobrovolníků v salesiánských místech v České republice je 

jednou z priorit na nejbližší roky. Otevření komunit  a sdílení komunitního života 

s mladými lidmi je i skvělým způsobem pastorace povolání.  

 Dosavadní místa, ve kterých byli zapojeni dobrovolníci Cagliero:  

- Praha-Kobylisy – výuka zájmových kroužků, asistence v oratoři, 
víkendové a letní pobyty pro děti a mládež,  formační víkendy pro 
další dobrovolníky, zapojení ve farnosti,  

- Fryšták – pomoc v DIS klubu, zapojení ve farnosti, pomoc 
s Orientačními a adaptačními dny,  

- Zlín – oratoř, klub, volnočasové aktivity, 

http://www.salezianibg.com/
mailto:sdbsz@mail.bg
mailto:cvrkal@atlas.cz
mailto:Miss_marcolina@yahoo.com
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- Brno-Žabovřesky – výuka zájmových kroužků, asistence v oratoři, 
víkendové a letní pobyty pro děti a mládež, zapojení ve farnosti,  

- Brno-Líšeň – asistence v oratoři a nízkoprahovému klubu, víkendové a 
letní pobyty pro děti a mládež, zapojení ve farnosti.  

 Další  možná místa: 

- Teplice – práce pro romské děti a jejich rodiny, 
- Ostrava – práce pro romské děti a jejich rodiny,  
- České Budějovice – práce pro romské děti a jejich rodiny,  
- Plzeň – asistence v oratoři a nízkoprahovém klubu, výuka zájmových 

kroužků apod., 
- příp. další. 

Kontakty pro školní rok 2011/2:  

Salesiánské středisko 

mládeže Praha-Kobylisy 

Kobyliské nám. 11, 

182 00 Praha 8 

Michal Svoboda svobodam@sdb.cz 

731 604 071 

Dům Ignáce Stuchlého 

(DIS) 

P. Ignáce Stuchlého 

27, 763 16 Fryšták 

P. František 

Bezděk 

frantisekbezdek@atlas.cz 

737 440 864  

Salesiánský klub mládeže 

Zlín 

Okružní 5430, 760 05 

Zlín 

P. Petr Kopřiva saleklub@quick.cz  

Salesiánské středisko 

mládeže Brno-

Žabovřesky 

Foerstrova 2, 616 00 

Brno 

 

P. Pavel Tichý Pavel.tichy@brno.sdb.cz 

723 309 242 

Salesiánské středisko 

mládeže Brno-Líšeň 

Kotlanova 13, 628 00 

Brno 

P. Josef Mendel  reditel@salesko.cz  

605 268 665 

Salesiánské středisko 

Štěpána Trochty  

Rovná 277, 415 01 

Teplice 

 

P. Ladislav 

Nádvorník 

ladislav.nadvornik@ 

teplice.sdb.cz  

603 845 460 

Salesiánské středisko 

mládeže Ostrava 

Vítkovická 28, 702 00 

Ostrava 

P. Jiří Caha jcaha@seznam.cz 

737 309 909 

Salesiánské středisko 

mládeže České 

Budějovice 

Emy Destinové 1, 370 

05 České Budějovice 

 

P. Tomáš Rádl tomasradl@seznam.cz 

731 600 060 

Salesiánské středisko 

mládeže Plzeň 

Revoluční 98, 312 00 

Plzeň 

P. Antonín 

Nevola 
Lenku Haue-

rová 

 

nevola@sdbplzen.cz  

602 381 890 
hauerova@sdbplzen.cz 

 

 

E.5. Etiopie  

 Historie zapojení: v roce 2005 se na svoji dobrovolnou službu připravovala 
Magdalena Kabelková. Díky spolupráci se sestrami salesiánskámi a jejich 
organizací VIDES bylo rozhodnuto o vyslání Magdaleny do Etiopie do města 
Dilla. V roce 2010 se do téhož místa chystala další česká dobrovolnice Eliška 
Nováková, kvůli rodinným důvodům však musela na poslední chvíli svoji 
dobrovolnou službu odříct. Více informací o VIDES a způsobu zapojování 
dobrovolníků v komunitách FMA viz poslední E.18.   

 Cíl projektu: Sestry salesiánky zde provozují oratoř, školku a malou kliniku 
pro místní děti.  

mailto:svobodam@sdb.cz
mailto:frantisekbezdek@atlas.cz
mailto:saleklub@quick.cz
mailto:Pavel.tichy@brno.sdb.cz
mailto:reditel@salesko.cz
mailto:ladislav.nadvornik@%0Bteplice.sdb.cz
mailto:ladislav.nadvornik@%0Bteplice.sdb.cz
mailto:jcaha@seznam.cz
mailto:tomasradl@seznam.cz
mailto:nevola@sdbplzen.cz
mailto:hauerova@sdbplzen.cz
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 Postup domlouvání dobrovolnictví: SADBA kontaktuje sestru salesiánku, 
která plní funkci delegátky VIDES pro Českou republiku. Ta zašle informace o 
českém zájemci do útředí VIDES v Itálii, které mu přidělí konkrétní zemi a 
projekt. Je možné požádat o vyslání do konkrétní země, rozhodnutí však 
vydává VIDES.  

 Potřebný jazyk: angličtina. 

E.6. Indie  

Čeští dobrovolníci pomáhají v těchto dvou provinciích:  

1. Provincie Bangalore (jih Indie)  

 Historie zapojení: první dobrovolnice, Jana Švecová, se pro svoji dobrovolnou 
službu připravovala v rámci programu německého salesiánského volontariátu 
v Benediktbeuernu. Jednou z partnerských organizací německých salesiánů je 
BREADS. Je to organizace vytvořená Salesiánskou provincií Bangalore s cílem 
zajistit co nejširší podporu salesiánských projektů v této provinci včetně 
přijímání dobrovolníků ze zahraničí do těchto projektů. Provincie Bangalore 
zahrnuje indické státy Karnataka a Kerala. Dobrovolná služba Jany Švecové 
proběhla v roce 2005/6. Po ukončení bylo českým salesiánům nabídnuto, že 
mohou vysílat do této provincie i další české dobrovolníky. Do roku 2009 zde 
působilo dalších 9 českých dobrovolníků, téměř všichni z nich bohužel na 
rozdílném místě.  

 Postup domlouvání dobrovolnictví: SADBA zašle BREADS vyplněnou 
„application form + motivation letter + fotku“ od českého zájemce o 
dobrovolnictví v Indii. Vzor „G-Application form to India.doc“. BREADS 
rozhodne o (ne)přijetí dotyčného zájemce a o jeho umístění v některém ze 
salesiánských míst v rámci provincie. Smlouvu SADBA uzavírá s BREADS, 
nikoli přímo s hostitelskou komunitou.  

 Cílové projekty, ve kterých do roku 2011 pracovali čeští dobrovolníci:  

- BOSCO Mane Bangalore – dětský domov pro cca 70 bývalých chlapců 
z ulice mezi 6 a 18 lety (Jana Švecová).  

- BOSCO Ajjanahalli – dětský domov pro cca 100 bývalých chlapců 
z ulice mezi 6 a 18 lety, obzvláště pro ty, kteří měli problémy s drogami 
či disciplínou (časté útěky apod.). Středisko je ve velmi odlehlém místě 
asi 2 hodiny od Bangalore. (Andrea Musilová a Michaela Bílá) 

- Don Bosco Deodurga – internát a škola pro chlapce i děvčata ze 
širokého okolí. (Eva Hernová, Marie a Karel Dvořákovi)  

- Don Bosco Davangere – internát pro chlapce i děvčata, kteří byli nuceni 
pracovat a absolvují roční „překlenovací“ kurs, aby mohli začít chodit 
opět do řádných státních škol. (Marie a Jaroslav Chrástečtí)  

- Don Bosco Hospet – internát a technické učiliště pro chlapce, kteří byli 
nuceni pracovat  (Pavel Marčík a Ondřej Bílý) 

 Potřebný jazyk: angličtina, na místě se většinou učí ještě kannada nebo 
malayalam. 

 TIP od Jany: V roce 2010 se vyměnil ředitel v BREADS a vzniklo komunikační 
nedorozumění ohledně dobrovolnictví dobrovolníků SADBY. Z naší strany 
(předpokládám však, že i z jejich) se jeho komunikace jevila jako velmi 
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podivná a celkově z hodnocení ex-dobrovolníků jsme nabyli pocitu, že 
dobrovolníky tato provincie nepotřebuje na pomoc, ale hlavně na to, aby skrze 
ně získávali finanční prostředky pro svá díla. Zároveň i málo tamějších 
salesiánů chápe dobrovolnictví jako podporu a prostředek růstu mladých lidí, 
takže dobrovolníci velmi často nejsou zapojeni podle svých schopností, často 
si připadají spíše „na obtíž“ a nikdo se jim systematicky nevěnuje. Na druhou 
stranu si umím představit poslat sem mladé lidi hned po střední škole, kteří 
ještě nemají přesné představy o své práci a životě, jsou hodně přizpůsobiví a 
potřebují hlavně nějakou novou životní zkušenost.   

 

Kontakty pro rok 2011/2:  

BREADS 75 North Road 

Bangalore, 560 084, India  

www.breadsbangalore.org   

P. Joseph Elavanal 

ředitel BREADS 

 

director@breadsbangalore.org 

+91 80 25805551 

+91 80 25463476    

 

 

2. Provincie Dimapur (severovýchodní Indie)  

 Historie zapojení: V roce 1935 přijel do Indie P. Jan Med, český salesiánský 
misionář. V Indii strávil více než 70 let, působil zde dokonce jako provinciál. 
Poslední část života prožil v provincii Dimapur na severovýchodě Indie. 
Udržoval pravidelný kontakt se svou rodnou vlastí a díky pravidelné podpoře 
českých dárců vystavěl mnoho děl pro děti v této oblasti. P. Jan Med zemřel 
v lednu 2011 ve věku 94 let. V roce 2008 navštívili Prahu P. Joseph Pampackal, 
odstupující ekonom provincie Dimapur se svým nástupcem P. Jose Palely. 
Projevili poprvé zájem o přijetí českých dobrovolníků. Proběhla první jednání 
o vzájemných představách způsobu jejich zapojení. Finální diskuse proběhla 
při osobní návštěvě P. Samuela Elow (salesiána, kterého si jako svého 
nástupce vybral pár let svojí smrtí P. Jan Med) v prosinci 2009. Bylo 
rozhodnuto o tom, že první dobrovolníci budou do provincie Dimapur 
vysláni ve školním roce 2010/11. Prvními dobrovolnicemi se stali Marie 
Polívková + Janka Jurigová. Jejich zapojení bylo velmi oceňováno.  V červnu 
2011 proběhlo osobní setkání a hodnocení jejich dobrovolné služby při další 
návštěvě Prahy P. Jose Palely. České dobrovolníky vítají v jakémkoli počtu . 
V červenci 2011 zahájil svoji dobrovolnou službu třetí český dobrovolník, 
Cyril Vojtěšek.  

 Postup domlouvání dobrovolnictví: SADBA zašle otci Jose Palely vyplněnou 
„application form + motivation letter + fotku“ od českého zájemce o 
dobrovolnictví v Indii. Vzor viz G-Application form to India.doc. Po 
konzultaci v rámci své provincie rozhodne o jeho umístění v některém ze 
salesiánských míst v této provincii. Smlouvu SADBA uzavírá s Provincií 
Dimapur, nikoli přímo s hostitelskou komunitou. Všechny maily se v kopii 
přeposílají i otci Samueli Elow, který byl otcem Medem ustanoven jako jeho 
nástupce pro komunikaci s Českou republikou.  

 Cílové projekty, ve kterých do roku 2011 pracovali čeští dobrovolníci:  

- Don Bosco Golaghat – internát pro 30 chlapců, dojíždění do dvou 6 km 
vzdálených projektů – doučování a výuka dětí ve škole, návštěva 
okolních vesnic  

 Potřebný jazyk: angličtina na velmi dobré úrovni!, na místě se většinou učí 
ještě místní jazyk.  

http://www.breadsbangalore.org/
mailto:director@breadsbangalore.org
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Kontakty pro rok 2011/2:  

Don Bosco 

Provincial 

House 

P. B. 40, Dimapur 797112, 

Nagaland, India 

 

P. Jose Palely 

Provinciální 

ekonom 

Mobile: 0091/9436019454 

Phone: 0091/3862244674 

Fax: 0091/3862244817 

ind.economer@gmail.com  

skype: jpalely  

  P. Samuel Elow  

Nástupce P. Jana 

Meda pro 

komunikaci s ČR  

elowsamuel@yahoo.it  

 

 

E.7.  Jihoafrická republika  

 Historie zapojení: V roce 2008 se na dobrovolnou službu připravovala 
Kateřina Gutwirthová. Projevila zájem o anglofonní zemi v Africe. Přes 
delegátku pro VIDES, sestru Zdíšu Háchovou, jsme kontaktovali ústředí 
VIDES v Itálii, které rozhodlo o vyslání Kateřiny do Johannesburgu 
v Jihoafrické republice. Do roku 2011 byla jedinou českou dobrovolnicí 
v tomto místě. V roce 2009 se na dobrovolnou službu začaly připravovat i 
Kristýna Čapková a Alexandra Ševčíková. I ony projevily zájem o pomoc 
v africké anglofonní zemi. VIDES tentokráte rozhodl o jejich vyslání do 
Malamulele na severovýchodě Jihoafrické republiky. Do stejného projektu 
odjíždějí v roce 2011 i další dvě české dobrovolnice Olga Švecová a Zuzana 
Onderišinová.  

 Popis díla v Johannesburgu: Na okraji Johannesburgu žije mnoho lidí 
v chudinských čtvrtích, tzv. „town shipech“. V jednom z nich (Finetown) 
provozují sestry školku, školu, oratoř a technické učiliště pro dívky. 
Dobrovolníci pomáhají s výukou náboženství, individuálním doučováním 
dětí a vedením oratože.  

 Popis díla v Malamulele: Rozsáhlou školu převzaly sestry salesiánky od jiné 
kongregace v roce 2009. Prozatím je určena pro průměrně bohaté děti z města, 
sestry se však snaží získávat finance, aby umožnily studium i chudým 
rodinám. Dobrovolníci učí ve třídách po 40-60 žácích odborné předměty dle 
svého vzdělání, vedou hodiny náboženství, pomáhají s katechezemi a oratoří.  

 Postup domlouvání dobrovolnictví: Vzhledem k navázáným kontaktům je 
možno kontaktovat zodpovědné sestry v obou dílech přímo, bez spolupráce 
VIDES.  

 Potřebný jazyk: angličtina je zde potřeba na velmi dobré úrovni!!  

 

Kontakty pro rok 2011/2:  

Don Bosco 

Education 

Projects 

29 Achilles Crescend, Ext 1, 

Ennerdale,1826, South 

Africa 

 

Sr. Margaret 

Sweeney  (Irsko)  

ředitelka  

+27 11 8552860,  

+27 828176541 

Fax: +27 11 8552860 

mwenner@mweb.co.za 

mailto:ind.economer@gmail.com
mailto:elowsamuel@yahoo.it
mailto:mwenner@mweb.co.za
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dbeplv@gmail.com  

Salesian 

Sisters  

House No 822 Section A 

Malamulele – Limpopo 

Province  

South Africa  

Sr. Lidia Castro 

Gomez  (Chile)  

ředitelka komunity  

+27 15 8510252 

+ 27739540638 

lilycastrofma@gmail.com 

 

 

E.8. Demokratická republika Kongo  

 Historie zapojení: V roce 2005 hledala SADBA smysluplné zapojení ve 
frankofonní oblasti pro českou dobrovolnici Jitku Popelkovou. Kontaktovala 
proto hlavního rádce pro misie, P. Francise Allenchery, který doporučil 
salesiánského dílo v Lubumbashi na jihovýchodě Konga. Do roku 2011 
pracovalo v tomto díle 5 českých dobrovolnic (Jitka Popelková, Gabriela 
Šterclová, Ivana Chatrná, Barbora Botková a Markéta Lengálová).  

 Popis projektu: Dílo Matky Markéty (Les Oeuvres Maman Marquerite) se 
zaměřuje na pomoc dětem ulice. Ty se na ulicích Lubumbashi ocitají 
především díky tomu, že je jejich rodiny prohlásí za čaroděje a vyženou 
z domova. U salesiánů nacházejí nový domov a dostávají možnost získat 
řádné vzdělání. Dílo Matky Markéty je jen malou částí rozsáhlého 
salesiánského díla v Lubumbashi, ke kterému patří i technické učiliště, vysoká 
škola, klinika, knihovna a další. U jeho základů stáli salesiáni z Belgie, kterých 
zde dodnes působí celá řada.  

 Zapojení českých dobrovolníků: Díky výborné komunikaci s tamějšími 
salesiány se zatím dobře daří využít vzdělání a schopnosti českých 
dobrovolnic. Iva Chatrná jako psycholožka např. připravovala vzdělávací 
kursy pro místní učitele, Barbora Botková jako grafička vyučovala grafické 
umění na technickém učilišti a počítačovou grafiku na vysoké škole apod.  Je 
možné sem poslat téměř kohokoli, dokáží podle dosavadních zkušeností 
velmi dobře využít každého. Projevili zájem i o chlapce, kteří by pomáhali 
s technickým zázemím (opravy apod.).   

 Vzhledem k nefunkční poště se zasílá veškerá písemná korespondence z ČR 
do Konga přes salesiány v Belgii, kteří do Konga často létají.  

 Potřebný jazyk: francouzština, svahilština. 

 

Kontakty pro rok 2011/2:  

Oeuvres Don 

Bosco 

 

Provincialat Don Bosco, av 

Ruwe, 1870, Lubumbashi 

R.D. Congo 

www.omm.be  

 

P. Eric Meert  

Zodpovědný za 

dobrovolníky  

Mluví jen 

francouzsky, 

pasivně rozumí 

trochu anglicky.  

bspafc@gmail.com 

bspafc@ic-lubum.cd 

+243 (0)9 972 40112  

 

 

 Adresa pro korespondenci:  

 

 

 

Missieprokuur Don Bosco  

Lubumbashi – P. Eric Meert 

Wespelaarsebaan 250 

3190 Boortmeerbeek  Belgique 

 

mailto:dbeplv@gmail.com
http://www.omm.be/
mailto:bspafc@gmail.com
mailto:bspafc@ic-lubum.cd
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E.9. Středoafrická republika 

(přes doktora Muchu získán kontakt na Středoafrickou republiku. Působení ve 

zdravontickém zařízení, jazyk francouzština¨ 

zde je kontakt: Boehm Karol 602648938 

Boehmova Ludmila724269676) 

 

E.10.  Lesotho 

 Historie zapojení: V roce 2007 se na dobrovolnou službu připravovala Eva 
Sobková. Projevila zájem o anglofonní zemi v Africe. Přes delegátku pro 
VIDES, sestru Zdíšu Háchovou, jsme kontaktovali ústředí VIDES v Itálii, které 
rozhodlo o vyslání Evy do Maputsoe v Lesothu. Do roku 2011 byla jedinou 
českou dobrovolnicí v tomto místě.  

 Popis díla: Sestry salesiánky zde společně se salesiány vedou rozsáhlý projekt, 
který zahrnuje školku, školu, technické učiliště, oratoř a farnost. V místě 
působí několik polských salesiánů.  

 Postup domlouvání dobrovolnictví: Je možné kontaktovat buď salesiány 
nebo salesiánky. Salesiáni v Maputsoe přijímají pouze rodilé anglické mluvčí. 
Po osobní návštěvě projektu v roce 2009 projevil P. Pawel Michalowski o české 
dobrovolníky v hlavním městě Maseru, ve kterém v roce 2010 začal vytvářet 
nový projekt. Podmínkou je dobrá angličtina a aktivní křesťanský život. P. 
Pawel navštíví ČR v září 2011. Pro spolupráci se sestrami salesiánkami je 
možné kontaktovat buď VIDES skrze delegátku pro VIDES nebo přímo sestry 
v Maputsoe.  

 Potřebný jazyk: angličtina.  

 

Kontakty pro rok 2011/2:  

St Luke’s 

Salesian 

Mission 

 

P.O. Box 85  

Maputsoe 

350 Lesotho – Southern 

Africa 

P. Pawel 

Michalowski 

(Polsko)  

+266 224 30308 

fax: +266 224 30596 

skype: pawelmsdb 

pawel@salesians.org.za  

 

  sestra Consuelo 

(Mexiko)  

srhope_06@yahoo.com  

 

Pavel z Polska – nové centrum Masaru (hlavní město) Pawel@salesians.org.za 

 

E.11. Litva  

 Historie zapojení: V roce 2006 se na dobrovolnou službu připravovala Marie 
Šafaříková. Projevila zájem o východoevropskou zemi. Sestra salesiánka Zdíša 
Háchová proto navrhla vyslat Marii do Kaunasu na Litvě. Sestry salesiánky 
v České republice tvoří dohromady s Litvou jednu provincii, mají tedy velmi 
úzké kontakty. Do roku 2011 byla jedinou českou dobrovolnicí v tomto místě. 

mailto:pawel@salesians.org.za
mailto:srhope_06@yahoo.com
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V roce 2010 se na vyslání do Litvy připravovala Marie Malá, svoje zapojení 
však nakonec odřekla.  

 Popis díla: Sestry salesiánky zde vedou volnočasový klub pro místní děti. 
Většina z nich pochází ze sociálně slabších rodin. Dobrovolníci pomáhají 
zpravidla s volnočasovými aktivitami.  

 Postup domlouvání dobrovolnictví: SADBA zkontaktuje zástupkyni sester 
salesiánek. V roce 2010/11 byla kontaktní osobou sestra Zdeňka Švédová, 
ekonomka provincie a dočasná delegátka VIDES. Sestra domluví možnost 
dobrovolnictví se spolusestrami na Litvě. Je-li vše schváleno, vyřizují se 
praktické náležitosti s organizací Patria, která je koordinující organizací pro 
přijímání dobrovolníků k sestrám přes program Evropské dobrovolné služby.  

 Potřebný jazyk: angličtina, na místě je potřeba se učit litevštinu.  

 

Kontakty pro rok 2011/2:  

A.C.Patria 

EVS 

Pl „Actio Catholica Patria“ 

Rotuses a. 23 

44279 Kaunas  

Litva  

www.patria.lt  

Milda 

Lukoseviciute 

Anitai_l@yahoo.com 

eva@patria.lt  

+370 670 05103 

+370 600 19550 

 

E.12.  Mexiko 

 Historie zapojení: V roce 2004 navštívil Českou republiku P. Javier Prieto, 
tehdejší delegát pro pastoraci mládeže s nabídkou přijmout české 
dobrovolníky v mexických oratořích. Jako první český dobrovolník odjel (ještě 
bez systematické přípravy) Václav Neruda, který strávil rok v Tijuaně. Po jeho 
návratu pomáhat vytvořit ucelený systém přípravy dalších dobrovolníků. 
V červnu 2010 navštívil ČR P. Hugo Orozco, současný delegát pro pastoraci 
mládeže, v říjnu 2010 P. Felipe, salesián působící v městě Juaréz (řekne Yaya).  

 Popis díla: Všude se jedná zejména o projekty zaměřené na prevenci vysoké 
kriminality v těchto městech – volnočasové oratoře, doučování,...  Vzhledem 
ke zhoršené bezpečnostní situaci jsme na začátku roku 2011 diskutovali 
možnost posílat dobrovolníky do města Juaréz. Viz G-Vyjádření mexických 
SDB k bezpečnosti v Juaréz.doc (ve španělštině).  

 Postup domlouvání dobrovolnictví: Naším partnerem je Salesiánská 
provincie Guadalajara, která rozmisťuje dobrovolníky ve své provincii podle 
jejich schopností a potřeb svých míst v rámci celé své provincie.  Dobrovolníci 
pracující v mexických oratořích jsou zpravidla mladší lidé, např. v Tijuaně 
každý rok pracují 2-4 rakouští dobrovolníci ve věku 18-20 let. Dobrovolníci se 
stávají plnou součástí komunity včetně jejich pravidelné účasti na ranních i 
večerních modlitbách. Dobrovolníci bydlí společně s komunitou salesiánů, 
ráno  odjíždějí společně se „svým“ salesiánem do „svých“ oratoří, pozdě večer 
se vrací zpět.  

 Dosavadní místa českých dobrovolníků:  

- Tijuana (Václav Neruda, Veronika Polívková, Vladimír Svatoň)  
- C.D. Juaréz (Monika Madziová, Jaroslava Vanišová, Jana Georgievová, 

Martina Bartošová)  

http://www.patria.lt/
mailto:Anitai_l@yahoo.com
mailto:eva@patria.lt
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- Los Mochis (Veronika Ježková)  
- Mexicali (Martin Pastrňák) 
- Oaxaca (misie u domorodých Indiánů) (Jaroslava Vanišová –  2 měsíce)  

 Potřebný jazyk: španělština. 

 

Kontakty pro rok 2011/2:  

Inspectoría 

de 

Guadalajara 

 

San Juan Bosco 4299, 

Fracc.Camino Real, cp 

45000, Guadalajara, Jal. 

México 

P. Hugo Orozco 

Sanchez  

delegát pro 

pastoraci mládeže 

v celé provincii.  

Mluví španělsky, 

italsky a anglicky. 

(+33) 31 21 18 50   

pj@salesianosmeg.org 

pastoralmeg@gmail.com    

padrepollo@hotmail.com  

 

E.13. Německo  

 Historie zapojení: V roce 2004/5 studovala Jana Švecová v Regensburgu. Při té 
příležitosti navázala bližší kontakt s místním salesiánským střediskem a jeho 
ředitelem P. Bernhardem Stieglerem, který byl pro spolupráci s českými 
dobrovolníky velmi otevřen. V roce 2007 pracoval v Regensburgu první český 
dlouhodobý dobrovolník, Pavel Ingr. V této době však byl ředitelem již P. 
Günther Wendel a podmínky pro přijetí dobrovolníků již nebyly příliš ideální. 
Další dvě české dobrovolnice, Lída Hlináková a Jitka Hlaváčová, byly vyslány  
tedy raději do střediska Waldwinkel v Aschau, do kterého byl P. Bernhard 
Stiegler přeložen jako nový ředitel. V roce 2010 zde pracovala i třetí česká 
dobrovolnice, Veronika Osohová.  

 Popis díla v Regensburgu: Dům nabízí internátní ubytování pro chlapce od 
13 do 25 let a nízkoprahový klub. Toto místo není akreditování v rámci 
Evropské dobrovolné služby.  

 Popis díla v Aschau-Waldwinkel: Velmi rozsáhlý areál slouží mladým lidem 
s duševním nebo fyzickým handicapem. Nabízí 25 učebních oborů a internát 
pro 200 učňů. Cílem projektu je zvýšit šance těchto mladých lidí na 
samostatný a plnohodnotný život. Toto místo není akreditování v rámci 
Evropské dobrovolné služby. Dobrovolník musí být připraven na samotu – 
Aschau je vesnice a nežijou v ní téměř žádní mladí lidé ve věku dobrovolníka.  

 Potřebný jazyk: němčina.  

 Další místa zapojení (viz www.donbosco.de)  

- Aktionszentrum Benediktbeuern – bývalý klášter v malé vesnici v 
podhůří Alp využívají salesiáni jako setkávací a vzdělávací centrum 
pro celoprovinciální i mezinárodní setkávání mládeže. Dobrovolníci 
jsou zapojeni jak do péče o dům (příprava pokojů apod.), tak do 
přípravy programu jednotlivých setkání mládeže. Dobrovolník musí 
ovládat kromě němčiny také anglický jazyk, aby mohl pomáhat 
s mezinárodními setkáváními. Toto místo je akreditováno v rámci EDS.  

- Heiligenstadt (nejsem si jistá, zda mohou přijímat dobrovolníky, ale 
jeho ředitelem je P. Meinolf von Spee, bývalý německý provinciál a 

mailto:pastoralmeg@gmail.com
mailto:padrepollo@hotmail.com
http://www.donbosco.de/
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ředitel Don Bosco International a velký zastánce mezinárodních výměn 
mládeže a dobrovolnictví a dobrý přítel SADBY )  

- Kolín, Berlin a další  

 

Kontakty pro rok 2011/2:  

Don Bosco 

Regensburg  

Hans-Sachs-Str. 4 

Regensburg 

www.donbosco-

regensburg.info 

 

P. Günter Wendel 

Ředitel centra 

+49 941 2961-0 

donbosco.regensburg@t-

online.de 

Berufsbildun

gswerk 

Waldwinkel 

 

Waldwinkler Straße 1 

84544 Aschau am Inn 

www.bbw-waldwinkel.de 

(www i v češtině ) 

P. Bernhard 

Stiegler 

ředitel  

mluví jen německy 

 

+49 8638 64-0 

p.bernhard.stiegler@t-

online.de  

 

Aktionszentr

um 

Benediktbeu

ern 

 

Don Bosco Str. 1 

83671 Benediktbeuern 

www.aktionszentrum.de  

 

Francesco Bagiolini  

zaměstnanec 

zodpovědný za 

dobrovolníky  

 

+49 8857 88314 

bagiolini@aktionszentrum.de 

skype:aktionszentrum  

Salesianer 

Don Boscos 

Villa Lampe 

Holzweg 2 

37308 Heilbad 

Heiligenstadt 

www.villa-lampe.de  

 

P. Meinolf von 

Spee, ředitel  

+49 3606 5521-0 

+49 175 580 0005 (mobil)  

spee@don-bosco.eu 

  

 

E.14. Slovensko  

 Historie zapojení: V roce 2010 projevila zájem o dobrovolnictví mezi 
romskými dětmi na Slovensku Markéta Krejčová. Po vzájemné domluvě 
s organizací SAVIO (obdoba SADBY na Slovensku) byla Markéty vyslána do 
Košic.  

 Popis díla v Košicích: Ve čtvrti Luník IX. zde salesiáni nově postavili 
centrum, ze kterého nabízí programy pro romské děti a jejich rodiny v této 
čtvrti. Více info tady:  

http://www.youtube.com/watch?v=heNZIOrifVU  

http://www.mecem.sk/rpa/?id=media&lang=slovak&show=20044  

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/48905 (21. spot)  

http://www.ta3.com/sk/relacie/43_dokumenty/10357_dobrovolnici-na-luniku-

ix 
 

Kontakty pro rok 2011/12:  

Farský úrad 

Myslava 

nebo  

Myslavská 137, Baška, 040 

16 Košice, Slovensko  

 

P. Bešenyei Peter +421 55 6853423 

petobesko@zoznam.sk  

http://www.donbosco-regensburg.info/
http://www.donbosco-regensburg.info/
mailto:donbosco.regensburg@t-online.de
mailto:donbosco.regensburg@t-online.de
http://www.bbw-waldwinkel.de/
mailto:p.bernhard.stiegler@t-online.de
mailto:p.bernhard.stiegler@t-online.de
http://www.aktionszentrum.de/
mailto:bagiolini@aktionszentrum.de
http://www.villa-lampe.de/
mailto:spee@don-bosco.eu
http://www.youtube.com/watch?v=heNZIOrifVU
http://www.mecem.sk/rpa/?id=media&lang=slovak&show=20044
http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/48905
http://www.ta3.com/sk/relacie/43_dokumenty/10357_dobrovolnici-na-luniku-ix
http://www.ta3.com/sk/relacie/43_dokumenty/10357_dobrovolnici-na-luniku-ix
mailto:petobesko@zoznam.sk
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E.15. Svazijsko  

 Historie zapojení: V roce 2009 navštívili jihoafrickou provincii zástupci 
SADBY (Jára Vracovský, Jana Švecová a Jaroslav Mikeš). Při návštěvě 
provinciálního domu v Johannesburgu jim bylo nabídnuto i dobrovolnické 
místo ve Svazijsku, které patří do stejné provincie. Manzini Youth Center ve 
Svazijsku osobně navštívila poté v roce 2010 i česká dobrovolnice v JAR, 
Kateřina Gutwirthová. První český dobrovolník, Jindřich Kačer,  bude do 
tohoto místa vyslán v roce 2011.  

 Popis díla: Dobrovolníci mohou vyučovat ve škole, vést doučování, 
organizovat odpolední sportovní oratoř, pomáhat s IT, připravovat aktivity 
pro děti v dětském domově. Dobrovolníci bydlí v domě odděleném od 
salesiánské komunity a podle zkušenosti dosavadních dobrovolníků s ní příliš 
do kontaktu nepřichází.  

 Potřebný jazyk: angličtina. 

 

Kontakty pro rok 2011/2:  

Manzini 

Youth Care,  

P. O. Box 3100, Manzini, 

Swaziland 

www.manziniyouthcare.org 

P. John 

Thompson  

jthompsonsdb@gmail.com  
+27116801235  (pevná linka) 

+26876927995 (mobil fr. John) 

 

E.16. Súdán 

 Historie zapojení: V roce 2007 požádal jeden ze salesiánů, Jan Musil (řeholní 
jméno Štěpán), aby byl na druhý rok své asistence vyslán na misie. Spolu 
s dalšími dobrovolníky absolvoval přípravu v programu Cagliero a byl po 
domluvě s hlavním rádcem pro misie, P. Václavem Klementem, vyslán do 
Súdánu do města El Obeid. SADBA v současné době neuvažuje o vysílání 
českých dobrovolníků do Súdánu. V případě zájmu je možné se obrátit pro 
více informací na slovenské salesiány a organizaci SAVIO, která vysílá 
slovenské dobrovolníky do města Juba na jihu Súdánu.  

E.17.  Zambie  

 Historie zapojení: V roce 2007 pracoval jako dlouhodobý dobrovolník 
v Bulharsku Jiří Štercl. Před ukončením dobrovolné služby požádal SADBU o 
možnost prodloužit si volontariát o jeden rok s možností odjet do Afriky, kam 
chtěl již předtím. Vzhledem k jeho technickému vzdělání jsme kontaktovali 
salesiány v polském Krakově, kteří vysílají dobrovolníky do Zambie a mají 
zde i mnoho svých misionářů. Díky tomuto kontaktu byl Jirka v roce 2007 
vyslán do technického učiliště Chingola na severu Zambie. V roce 2009 do 
stejného míst odešel druhý český dobrovolník, Jiří Pavelec. V roce 2009 
navštívili dobrovolníka, provincii v Lusace i technické učiliště v Chingole 
zástupci SADBY. Při této návštěvě navázali kontakt i se setrami salesiánkami 
v Lusace v projektu City of Hope.  

mailto:jthompsonsdb@gmail.com
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 Popis díla v Chingole: Chingola nabízí především technické učiliště nejen pro 
mládež, ale často i pro již starší studenty, kteří ji mají své rodiny, ale potřebují 
si doplnit vzdělání. Nabízené obory: svářečství, truhlářství, zemědělství a 
další. Jako doplněk studia provozují salesiáni i odpolední oratoř. Přijímáni 
jsou zde jenom dobrovolníci chlapci, zejména ti s odborným technickým 
vzdělání (truhláři, IT manažeři apod.). Dobrovolníci bydlí ve stejném domě 
jako komunita a očekává se od nich účast na duchovních programech 
komunity. V roce 2010 bylo zavedeno nové pravidlo, podle které si 
dobrovolníci musí povinně přispívat na svoji stravu a ubytování 10 dolarů 
denně.  

 Popis díla v City of Hope, Lusaka: V areálu žije a pracuje komunita cca 5 
sester a 6 dobrovolníků z různých zemí, převážně z nesalesiánských 
organizací. Sestry vyjádřily touhu přijímat dobrovolníky především ze 
salesiánského prostředí, rádi proto do svého díla zapojí dobrovolníky SADBY. 
V roce 2010 se do tohoto místa chystala Eva Menčlová, která svoji účast 
později odřekla. V roce 2011 odjíždí do City of Hope první česká 
dobrovolnice, Kristýna Botková. Sestry zde provozují školu, technické učiliště 
a malý internát pro dívky. V roce 2011 proběhla dostavba nových prostor pro 
školu.  

 Postup domlouvání dobrovolnictví v Chingole: Naším partnerem je 
Zambijská provincie Panny Marie Pomocnice, která domlouvá umístění 
dobrovolníků v rámci celé provincie.  

 Postup domlouvání dobrovolnictví v City of Hope: Je možné přímo 
kontaktovat sestry v City of Hope, není třeba jednat přes VIDES.  

 Potřebný jazyk: angličtina. 

 

Kontakty pro rok 2011/2:  

ZMB Vice – 

Province of 

Mary Help of 

Christians 

 

 

P.O. Box 31148 Chawama, 

Chipwenupwenu Road 

397a/40, Lusaka, Zambie  

P. Antonio 

Barrientos  

Delegát pro 

pastoraci mládeže  

096 453143  

00-260-1-273434  

zmbyouthd@salesianzmb.org 

 

Technical 

center 

Chingola 

 

 

 P. Mariusz 

Skowron 

mskowron7@gmail.com 

Salesian 

sisters  

City of Hope  

P.O. Box 31151, Lusaka, 

Zambia 

http://www.salesiansistersc

ityofhope.org/ 

Sr. Ryszarda Piejko 

Sr. Charmaine de la 

Chaumette 

hucisko@gmail.com 

fmamakeni@gmail.com  

afmproj@gmail.com 

charmainefma@gmail.com 

+260.211.274914 

Skype: hucisko2 

 

Good morning Jana 

This is Fr Slawek 

I hope you still remember me 

I'm no longer in Lusaka 

mailto:zmbyouthd@salesianzmb.org
mailto:hucisko@gmail.com
mailto:fmamakeni@gmail.com
mailto:afmproj@gmail.com
mailto:charmainefma@gmail.com
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I'm now a Rector of the Chingola Community 

Fr Mariusz brought me your e-mail about coming of Monica 

It seems you are not there 

I will try to get you latter 

good day 

my e-mail address is slabarto@gmail.com 

E.18. Další   

Následující místa byla nabídnuta při některém z osobních setkání zástupců SADBY 

s dalšími organizacemi. Zatím v žádném z nich nebyl český dobrovolník.  

 Itálie  

- Řím – V poutním domě Velehrad žije komunita několika českých 
salesiánů. Cílem je domu je poskytnout zázemí českým poutníkům 
přijíždějícím do Říma.  V domě pravidelně pomáhají čeští chlapci. 
V roce 2011 požádal nový ředitel komunity, P. Jaromír Zádrapa,  
SADBU, zda by mohla ve své přípravě propagovat i dobrovolnictví na 
Velehradě (zřejmě jen pro kluky). Je potřeba k tomu zajistit potřebné 
náležitosti (viz požadavky na hostitelskou komunit) + prodiskutovat 
finanční otázky (budou akreditováni přes EVS?). Kontakt: 
zadra@atlas.cz, skype: jaromirzadra.  

 Austrálie  

- V květnu 2011 byla Jana Švecová na setkání o volontariátu v Římě. Při 

té příležitosti se osobně setkala s Laureen Hichaaba, která je v Austrálii 

zodpovědná za volontariát (který se shodou okolností jmenuje také 

Cagliero). Od ní se dozvěděla možnost přijmout jednoho dobrovolníka 

v Don Bosco Camp Victoria v Austrálii (ideálně listopad-červenec).  

- Dobrovolník pomáhá s tábory pro děti a mládež 9-16 let a zajišťuje uby-

tování během celého roku pro další skupiny dětí a mládeže. Výhodou je 

znalost outdoorových programů a vodních sportů. Podmínkou je ak-

tivní křesťanský život.  

- Kontakt: www.donboscocamp.org, Ashley Trethowan (ředitel), 

ashley@donboscocamp.org 

 

 Filipíny  

- V roce 2010 strávil salesián P. Josef Mendel rok a půl na Filipínách. Byl 

požádán o vyslání českých dobrovolníků do Filipín. Strategie SADBY 

byla v této době zaměřena na prohlubování stávajících kontaktů, proto 

nabídku odmítla. Filipíny o české dobrovolníky zájem mají. Kontakt 

zprostředkuje P. Jožka Mendel, mendel@sdb.cz, 605268665, současný 

ředitel střediska v Brně-Líšni.  

- V roce 2011 o dlouhodobém dobrovolnictví uvažovala i Šárka Hin-

tenausová (krátkodobá dobrovolnice v Bulharsku v červenci 2011). 

mailto:zadra@atlas.cz
http://www.donboscocamp.org/
mailto:ashley@donboscocamp.org
mailto:mendel@sdb.cz
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Vzhledem k jejímu studiu medicíny by ráda pracovala v oboru. Po kon-

zultaci se sestrami salesiánkami jí bylo doporučeno zkontaktovat pro 

nezávazné informace sestru Jojo – videspinoy@gmail.com. Zatím se ne-

podařilo podrobné informace získat (srpen 2011).  

 Polsko 

- Salezjanski Wolontariat Misyjny (Salesian Missionary Voluntary Ser-
vice) v Krakově nabízí dvě místa pro dobrovolníky EDS. Pomáhají 
především s Parkem rozvojové výchovy – workshopy pro děti a 
mládež, vyhledávání informací o rozvojovém vzdělávání, správa 
webové stránky Parku. Podmínkou je aktivní znalost angličtiny. Kon-
takt: http://swm.pl/en/, Pavel.Grzesik, Pavel.grzesik@swm.pl. 

- Salesian Youth Hostel v Rozanystok  nabízí prostor pro dobrovolníky 
EDS, kteří chtějí přímo pracovat s chlapci se vzdělávacími a výchov-
nými problémy. Činnost zahrnuje asistenci při výuce ve škole, doučo-
vání nebo organizování odpolední aktivit. Kontakt: www.rozanystok-
salezjanie.pl, Martin, marcinelus@wp.pl.  

 Německo 

- Vyskoškolské katolické hnutí v Regensburgu hledá též mladé lidi jako 
EVS dobrovolníky. Nabídku nám dal Christoph Mauerer, náš bývalý 
EVS dobrovolník v Praze-Kobylisích, který se v VKH v Regensburgu 
aktivně zapojuje. Kontakt: christoph.mauerer@web.de.  

 

 Malta 

Hope all is well. SPYS is only a Sending Organization of EVS, so as Ivor said, we cannot 

host. However, there is one salesian project in Malta 

(http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=52000147223) which hosts volun-

teers... however recently they've been hosting short term inclusion EVS, rather than long term. 

  

There are however other organizations, which might be good for your volunteers... particular-

ly if they would like to work with disabled people 

(http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=52000138315), with/for the envi-

ronment (http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=52000075401) or with 

children using very different methods of learning (e.g. yoga, etc) 

(http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=52000133013). 

  

Indeed though, there are only 10 accredited host organizations in Malta... so the choice is qui-

te limited. But the three i mentioned are among the best that we have. 

  

 

 

mailto:videspinoy@gmail.com
http://swm.pl/en/
mailto:Pavel.grzesik@swm.pl
http://www.rozanystok-salezjanie.pl/
http://www.rozanystok-salezjanie.pl/
mailto:marcinelus@wp.pl
mailto:christoph.mauerer@web.de
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=52000147223
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=52000138315
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=52000075401
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=52000133013
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E.19. Vides (Volontariato Internazionale Donna 

Educazione Sviluppo) 

Čeští dobrovolníci mohou pomáhat v práci jak salesiánům, tak sestrám salesiánkám. 

Dobrovolnictví u salesiánů se domlouvá přímo s konkrétním místem/provincií, 

dobrovolnictví u sester salesiánek dvěma různými způsoby:  

1. Stejně jako u salesiánů přímou domluvou s hostitelskou komunitou/provincií 
(v případě již stabilnějších kontaktů SADBY).  

2. Přes ústřední misijní organizaci sester VIDES v Itálii, která shromažďuje 
nabídky a poptávky po dobrovolnictví z hostitelských i vysílajících komunit. 
S VIDES komunikuje SADBA prostřednictvím tzv. delegátky pro VIDES. Tou 
je jedna z českých sester salesiánek. Do roku 2009 jí byla Zdíša Háchová, 
v roce 2010+2011 provizorně Zdeňka Švédová do doby, než bude určena nová 
delegátka. Stane se tak zřejmě až pro školní rok 2012/13.  

Do roku 2011 bylo využitou služeb VIDES pro tyto dobrovolníky:  

- Anežka Hesová (Itálie), 

- Magdalena Kabelková (Etiopie), 

- Eva Sobková (Lesotho), 

- Kateřina Gutwirthová (JAR), 

- Alexandra Ševčíková + Kristýna Čapková (JAR).  

 

Kontakty: Zdeňka Švédová, provinciální ekonomka, momentálně sídlící v Praze-
Kobylisích, 736675968, fmacel@volny.cz.  

 

 

mailto:fmacel@volny.cz
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F. Finance 

F.1. Rozpočet dobrovolné služby  

 

Příklad rozpočtu roční dobrovolné služby v Indii: 

 

Přesný rozpočet se může měnit podle místa dobrovolné služby, výše poskytnutých 

dotací a grantů, možnostech VO, PO i dobrovolníka.  

(Pro vytvoření DPP je dobré si udělat na začátku Cagliera vytvořit tabulku – viz 

Rozvh předmětů Cagliera G pro ESF.xls).  

 

Základní principy:  

1. Fundraising dělá SADBA i dobrovolník současně. Hlavní zodpovědnost leží 
na dobrovolníkovi. Může k tomu využít projekt Adopce nablízko.  

VO PO Dobr.

A. Příprava v ČR 37 800 Kč 0 Kč 2 400 Kč

cestovné (8x) 3 400 Kč hradilo ESF

stravování (8x) 1 000 Kč 1 000 Kč

ubytování (8x) 1 400 Kč 1 400 Kč hradilo ESF

jazykový kurs podle potřeby dobrovolníka

lektorné (na celý kurs) 30 000 Kč hradilo ESF

další náklady 2 000 Kč

B. Cestovní náklady 0 Kč 0 Kč 33 000 Kč

letenka 20 000 Kč

víza 3 000 Kč v případě dotace hradí VO

očkování 10 000 Kč v případě dotace hradí VO

C. Pojištění 0 Kč 0 Kč 39 000 Kč

zákonné zdravotní 15 000 Kč - hradí stát 

důchodové - sociální 21 000 Kč není povinné 

cestovní zdravotní 15 000 Kč v případě dotace hradí VO

odpovědnosti za škodu 3 000 Kč v případě dotace hradí VO

D. Výkon d. služby 0 Kč 72 000 Kč 0 Kč

ubytování 36 000 Kč

stravování 24 000 Kč

kapesné 12 000 Kč poskytne-li PO kapesné

E. Režijní náklady 7 000 Kč 0 Kč 0 Kč

kancelář, platy, … 7 000 Kč

CELKEM 44 800 Kč 72 000 Kč 74 400 Kč 191 200 Kč
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2. Peníze neshání dobrovolník jenom na část, kterou si hradí dobrovolník (leten-
ku, vízum, očkování, pojištění), ale na CELÝ projekt včetně režijních nákladů 
apod.  

3. SADBA má právo si z darů, které jsou účelově vázané na konkrétního dobro-
volníka, strhnout max. 15% na režijní náklady s tím spojené.  

4. Případný nedostatek financí dobrovolníka by neměl důvodem 
k neuskutečnění dobrovolnické služby.  

 

F.2. Adopce nablízko 

Historie Adopce nablízko  

První myšlenka zaštítit fundraising pro dobrovolníky názvem Adopce nablízko 

přišla v roce 2007. V počátcích měl název „Adopce nablízko“ zaštítit veškerý 

fundraising pro aktivity SADBY, aby dárci byli motivováni podporovat nejen 

konkrétní dobrovolníky, ale cekovou činnost SADBY bez udání konkrétního účelu 

daru. Po konzultacích s odborníkem na PR, Tadeášem Novákem, v roce 2011 se 

rozhodlo o tom, že se pojem Adopce nablízko bude prezentovat jako přímá forma 

podpory dobrovolníků (tedy dle jejího hlavního motta „Pomocí blízkých pomáhejme 

daleko“ – adoptujte si svého dobrovolníka), na webových stránkách Adopce 

nablízko bude však stále dána možnost přispět obecně na SADBU bez výběru 

konkrétního dobrovolníka.  

V roce 2008 ve spolupráci se studentem Jiřím Machálkem vznikl první návrh 

webových stránek www.adopcenablizko.cz. Po příchodu Veroniky Mokrejšové do 

SADBY v roce 2009 bylo rozhodnuto o vytvoření Klubu přátel Adopce nablízko. 

Potenciální dárci tedy byli motivováni, aby se prvně stali členy Klubu přátel Adopce 

nablízko a až poté přispěli finančně. Proč tomu tak bylo? SADBA stále neměla 

zřízenou veřejnou sbírku a nemohla tak veřejně vybízet k darování peněz ani 

přijímat peníze od velkého množství neidentifikovatelných dárců. I kdyby tomu tak 

bylo, veřejná sbírka podléhá velmi přísnému režimu a s dary se nedá nakládat tak 

volně, jako tomu je v případě darů členů Klubu přátel.  

V roce 2010 bylo rozhodnuto o zřízení veřejné sbírky. Pověřenou osobou byla Marie 

Šafaříková. Veřejná sbírka byla zahájena v roce 2011 a potrvá tři roky.  

V roce 2010 se začala s rekonstrukcí webových stránek www.adopcenablizko.cz. Po 

Jiřím Machálkovi převzal správu stránek Peter Greškovič, nicméně jen na několik 

měsíců. Ukázalo se, že správa dvou souběžných databází darů (na webových 

stránkách + v databázi darů v Accessu) je příliš náročná a je potřeba vše sjednotit a 

zautomatizovat. Práce se ujal Tomáš Klinský. V současné době (srpen 2011) vytváří 

první návrh nových stránek. 

Eva se přihlásí do Klubu přátel a Tomáš jí dá administrátorská oprávnění!!!!!!!!!! 

http://www.adopcenablizko.cz/
http://www.adopcenablizko.cz/
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Zodpovědné osoby pro Adopci nablízko  

V počátcích Adopce nablízko byla její koordinátorkou Veronika Mokrejšová. Po jejím 

odchodu ze SADBY v roce 2010 převzala správu Adopce nablízko Jana Švecová. Od 

září 2011 bude zodpovědnou osobou Tomáš Nýdrle. Adopce nablízko zahrnuje 

mnoho oblastí, které se dotýkají účetního, koordinátora Cagliera a koordinátora 

Adopce nablízko. Zde je rozdělení kompetencí tak, jak by mělo fungovat od září 

2011:  

Koordinátor Adopce nablízko řeší tyto věci:  

 Propagace Adopce nablízko + členství v Klubu přátel Adopce nablízko (PR) + 

doprovodný projekt Dnes jím jako Afričan (???????)  

 Registrace přihlášek do Klubu (papírových + elektronických)  

 Posílání přání k narozeninám členům Klubu  

 Technická správa uživatelů (mazání, v případě, že se někdo přihlásí podruhé, 

pomoc s obsluhou stránek apod.) 

 Ochranná známka (třeba doregistrovat bod 36 organizování a pořádání sbí-

rek)  

 Evidence a využití darů formou služby 

 Pravidelná komunikace s dárci  (s VIP dárci osobní, s ostatními hromadná)  

 DMS Adopce nablízko – PR, sledování, využití  

 Vytváření benefitů pro členy Klubu – komunikace s Portálem, vyhledávání 

dalších  

 Inovace fundraisingu (dárkové certifikáty apod.)  

 Administrativní správa veřejné sbírky  

 

Účetní (nebo koordinátor Adopce nablízko) řeší tyto věci:  

 Tisk složenek, vyžádá-li si ji někdo, 

 Správa specifických symbolů (určují účel daru),  

 Aktualizace specifických symbolů na www.mladez.sdb.cz/podpora  

 Zapisování darů (přes adopční účet i v hotovosti)  do www.adopcenablizko.cz 

(potvrzením nebo zanesením daru). 

 Zapisování darů do databáze Access . 

 Na konci měsíce vytváření souhrnu adopčních darů rozčleněného do účetních 

středisek. 

 Sledování + zanesení využití daru.  

 Vystavení potvrzení o daru – jednotlivě X hromadně. 

 

Koordinátor Cagliera řeší:  

 Aktualizace projektů a dobrovolníků na www.adopcenablizko.cz (= projekty, 

statická stránka „O projektu“, statická stránka „Aktivity“)  

 Sledování daru na jednotlivé dobrovolníky a jejich osobní komunikace 

s „adoptivními rodiči“  

http://www.mladez.sdb.cz/podpora
http://www.adopcenablizko.cz/
http://www.adopcenablizko.cz/
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 Přidávání novinek na www.adopcenablizko.cz  (dopisy od dobrovolníků, vý-

roční zpráva, pozvánky, ...)  

 Pomoc dobrovolníkům s fundraisingovými aktivitami pro AN – hlídání for-

málních náležitostí (registrace kasiček, lístků apod.)  

 

Vztah mezi Caglierem a Adopcí nablízko®  

 Adopce nablízko podporuje finančně mimojiné program Cagliero.  

 Protože je to ale „chytlavější“ název pro veřejnost, mluvíme často i o dobro-

volnících „Adopce nablízko“, především v „nekřesťanských“ médiích.  

 

Klub přátel Adopce nablízko® 

 Jde o společenství lidí, kteří chtějí být s námi  více v kontaktu. Je zde zatím ko-

lem 200 zaregistrovaných přátel. 

 Jediná povinnost člena = podpořit dobrovolníky (stačí modlitbou, jednorázo-

vým darem, …).  

 Výhody členství  

o 10% sleva na knihy v knihkupectví Portál 

o Možnost ověřit si, že peníze skutečně na účet došly (na 

www.adopcenablizko.cz). 

o Osobní pozvánka na AKSANTI a vyslání dobrovolníků. 

o Osobní komunikace SADBY s dárcem.  

o Možnost získávat na mail aktuální informace o dobrovolnících.  

Zahájením veřejné sbírky trochu zmizel důvod existence Klubu přátel, je třeba jej 

znova promyslet!  

 

Jak může dárce podpořit dobrovolníka  

Každý dobrovolník dostává svůj specifický symbol, pod kterým mohou dárci posílat 

peníze (do roku 2011 byl specifický symbol určený pro zemi, nikoli dobrovolníka. Od 

roku 2012 by měl být již pro dobrovolníka).  

 

1.  Peníze pošle dárce na účet SADBY, která z nich koupít např. letenku, vízum 

apod.  

 Výhody:  

o dárce dostane potvrzení o daru pro daňové slevy,  

o SADBA s dárcem komunikuje, má tedy zpětnou vazbu přímo z 

organizace, nejen od dobrovolníka, 

o SADBA má na dárce kontakt – může mu další rok nabídnout možnost 

„adoptovat” si dalšího  dobrovolníka.  

 Nevýhody: 

http://www.adopcenablizko.cz/
http://www.adopcenablizko.cz/
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o SADBA má právo si ponechat si část daru na administrativní náklady 

(např. zaúčtování jednoho účetního dokladu stojí 30 Kč apod.) – max. 

jen do výše 15% z daru.  

 

2. Dárce dá peníze přímo dobrovolníkovi do ruky:  

 Výhody: 

o neodpočítávají se administrativní náklady,  

o peníze má dobrovolník hned k dispozici bez nadměrné administrativní 

zátěže.  

 Nevýhody: 

o veškerá komunikace s dárcem (poděkování, posílání zpráv z terénu, 

vyúčtování jeho daru apod.) je jenom na dobrovolníkovi, velká zodpo-

vědnost! Bude-li mít dárce radost z komunikace s dobrovolníkem a z 

dobrého využití daru, bude mít chuť podpořit i někoho dalšího.  

o SADBA nebude mít na tohoto dárce kontakt – nemůže ho tedy oslovit s 

prosbou o podporu dalšího dobrovolníka.  

 

S dárcem je možné uzavřít darovací smlouvu – G-Darovací smlouva-vzor.doc. 

Zpravidla se tak děje při částce nad 10 000 Kč nebo vyžádá-li si to dárce.  

Potvrzení o daru vystavujeme hromadně na začátku ledna. Chce-li ho někdo dřív, 

musí SADBĚ dát vědět. Potvrzení o daru řeší Tomáš Nýdrle.   

 

Jak může dobrovolník žádat o finanční podporu:  

o Dá dárci do ruky letáček Adopce nablízko + pomůže mu vyplnit přihlášku do 

Klubu přítel Adopce nablízko (je možné i elektronicky na 

www.adopcenablizko.cz). Jako účel daru napíše do letáčky už předem svůj 

specifický symbol.  

o Dárce se nechce registrovat do Klubu. Na letáčku mu tedy dobrovolník za-

škrtne  jen číslo účtu + dopíše k tomu ručně svůj specifický symbol  a řekne 

mu, ať platbu pošle rovnou na účet .  

 

I když mají někteří dobrovolníci již pokryté náklady (dostatek darů nebo jdou přes 

Evropskou dobrovolnou službu), měli by se snažit dělat fundraising pro další 

dobrovolníky obecně (pak vybírají na specifický symbol 100 – Dobrovolníci 

v zahraničí).  

Zapojit kreativitu fundraisingu! - přednášky ve farnosti, ve firmě, benefiční koncerty,  

 

Každý dobrovolník může dostat na hlavičkovém papíru oficiální žádost  SADBY o 

podporu dobrovolníka . Viz „G-Žádost o podporu dobrovolníka.doc“ a „G-Žádost o 

podporu dobrovolníka - anglicky.doc“.  

 

http://www.adopcenablizko.cz/


I. Obecná část 
F. Finance 

56 I 

Bankovní spojení pro dárce  

Hlavní účet pro dary z ČR: 2000044192/2010 (vedený u banky Fio).  

Variabilní symbol: členské číslo (je-li dárce členem Klubu přátel Adopce nablízko) 

nebo nic.  

Specifický symbol: účel daru (viz www.mladez.sdb.cz/podpora). Specifické symboly 

přiděluje a spravuje Tomáš Nýdrle.  

 

Adopce dobrovolníka třídou  

Ze Šampionů pro Afriku máme kontakty na některé aktivní školy, bylo by dobré 

s nimi pokračovat ve spolupráci. Zatím probíhá tato „spolupráce“:   

 koordinátor pošle na adresu sampioniskoly@sadba.org s prosbou o rozeslání 

učitelům zapojeným do Šampionů  

o v srpnu  – info o dobrovolnících, kteří se vrátili ze světa  

o v březnu – info o dobrovolnících, kteří budou vysláni (možnost 

podpory přes Adopci nablízko) a kteří se vrátí během prázdnin 

Seznam škol je na S:/sadba11/adopcenablizko/skoly – komunikaci se všemi přebírá 

Eva místo dosavadních jednotlivých dobrovolníků.  Dopis z března 2011 je na G-

Nabídka zapojení žáků škol do Adopce nablíko.doc.  

 

Dary na dobrovolníky  

1. Všechny došlé dary se zapisují do databáze Access (záložka Dary u každého uživa-

tele).  

2. Do Access se zapisuje účel daru, který dárce určil (buď napíše konkrétní specifický 

symbol nebo je to v poznámce ve výpise nebo mi to osobně řekl předem).  

3. Pro dobrovolníky jsem používala dary z účelů:  

 100 – Dobrovolníci v zahraničí  

 102 – Indie (dary od Josefa Kolby)  

 všechny určené na konkrétní dobrovolníky (113, 127, 129 apod.)  

Čas od času jsem si exportovala tyto dary z Accessu a uložila si je do svého excelu 

(S:/sadba11/cagliero/caglieroG/finance/dary na jednotlivé dobrovolníky.xls). Tyto da-

ry jsme na konci přípravy rozdělili jednotlivým dobrovolníkům podle těchto kritérií:  

 finanční náročnost místa,   

 finanční situace dobrovolníka (student X pracující člověk, …),  

 osobní nasazení dobrovolníka (aktivně si shání peníze, je aktivní na víken-

dech, zodpovědný při přihlašování na víkendy apod.).  

SADBA má právo ponechat si z daru 0-15% na administrativu. To  jsme řešili indivi-

duálně – např. Kristýna si všechny dary sehnala sama, jen šly přes účet SADBY, tak-

že jsme nic nestrhávali.  

 

 

http://www.mladez.sdb.cz/podpora
mailto:sampioniskoly@sadba.org
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Využití daru (= skutečné zaplacení nějakých nákladů – letenky apod.)  

Z darů na účtu SADBY se dobrovolníkovi většinou koupila letenka. Pokud tam i poté 

zbyly nějaké peníze – buď se z toho zaplatilo něco dalšího (dodatečné očkování pro 

dobrovolníka, učebnice pro něj apod.), nebo se mu to dalo jako kapesné. Podmínkou 

vyplacení kapesného:  

- uvedení přesné částky a účelu kapesného + textu, že „kapesné není odměnou 

za práci“ do dobrovolnické smlouvy mezi SADBOU a dobrovolníkem,  

- vystavení výdajového pokladního dokladu s účelem „vyplacení kapesného 

od-do dle dobrovolnické smlouvy ze dne…“  

Poté je třeba zanést využití daru do accessu:  

 Uživatel „Dary využití“, záložka Dary.  

 Zanést přesnou částku podle jednotlivých účelů.  

 Zanést administratní část pro SADBU.  

 

Příklad:  

Hance do Konga jsme přidělili 5 dárců, kteří peníze věnovali na tento účel:  

 

Částka Dárce Účel daru určený dárcem  

1000 Kč  Jan Novák  100 – Dary v zahraničí  

5000 Kč Eliška Pochybná 113-Kongo - Lubumbashi dobrovolníci 

2500 Kč  Maxmilián Nekonečný  113-Kongo - Lubumbashi dobrovolníci 

200 Kč Ctirad Nechutný  100 – Dary v zahraničí  

800 Kč  Hermína Potterová  113-Kongo - Lubumbashi dobrovolníci 

 

Celkem tedy bylo určeno na Hanku 9500 Kč. SADBA si ponechala cca 6% z darů na 

administrativní náklady (tzn. cca 500 Kč), Hanka tedy dostane příspěvek od SADBY 

9000 Kč. Hance jsme z našeho účtu koupili letenku do Konga v hodnotě 25000 Kč. 

Hanka je povinna SADBĚ poslat na účet 25000-9000=16000 Kč na její specifický 

symbol (113-Kongo-Lubumbashi dobrovolníci).  

Do Accessu (Dary využití – záložka Dary) se zapíše zaplacená letenka rozdělená na 

dvě části:  

 1200 Kč – využito ze 100 – Dary v zahraničí,  

 23800 Kč – využito ze 113-Kongo – Lubumbashi dobrovolníci,  

 500 Kč (pro SADBU) – využito ze 113-Kongo – Lubumbashi dobrovolníci.  

Až Hanka pošle na účet doplatek za letenku (160000 Kč – je potřeba to dopsat také do 

klasických darů) – mělo by se využití účelu 113-Kongo – Lubumbashi dobrovolníci 

rovnat nule.  

 

 

 

Trvalé příkazy:  
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Někteří lidé posílají trvalý příkaz na podporu dobrovolníků v konkrétních zemích. 

Pro dobrovolníka jsem použila všechny splátky do data jeho odletu. Po tomto datu 

už se peníze sbírali na někoho z dalšího ročníku.  

 

Osobní kontakt mezi dárcem a „adoptivním rodičem“  

Protože Adopce nablízko je založena na osobním kontaktu mezi „adoptivním 

rodičem“ a „dobrovolníkem“, je potřeba zajistit, že budou skutečně v kontaktu. Po 

přidělení dárce dobrovolníkovi:  

 Koordinátor adopce nablízko informuje dárce o tom, jakého dobrovolníka 

jsme mu přidělili a že se mu dobrovolník sám ozve (dělá fundraiser SADBY, 

tedy Tomáš)  

 Koordinátor Cagliera informuje dobrovolníka o jeho dárci a vyzve ho, aby mu 

napsal mail s poděkováním a nabídkou pravidelného zasílání zpráv z terénu. 

Tento první mail posílá v kopii o koordinátorovi Cagliera, aby měl ověření, že 

první kontakt skutečně proběhl.  

 Během dobrovolné služby koordinátor ověří, že dobrovolník dárci skutečně 

posílá zprávy.  
 

 

Sbírkový účet  

Komplikace je teď se sbírkovým účtem. V roce 2011 udělala Iveta dva benefiční 

koncerty na svoji podporu. Výtěžek je potřeba podle zákona o veřejných sbírkách 

uložit na sbírkový účet. Takže nastala situace:  

Na adopčním účtu bylo na Ivetu vybráno 18000 Kč. Na sbírkovém účtu 4100 Kč. Jak 

budeme platit Ivetě letenku za 2000 Kč?  

Problém byl konzultován v květnu 2011 s Magistrátem příslušným pro veřejnou 

sbírku, více informací dá Marie Šafaříková:  

 

Dobrý den,  

máme zřízenou veřejnou sbírku v rámci, které máme povoleny všechny způsoby provádění 

sbírky tj. sbírkový účet, pokladničky, prodej vstupnek ... 

Chtěla bych se zeptat na pár otázek: 

Když přijde kontrola na místě, musíme dokládat, že vše proběhlo podle zákona, i když se akce 

konala před půl rokem tj. schovávat vstupenky, dokumentace správného označení atd..? Nebo 

kontrolu na místě zajímají pouze účty a že byly použity v souladu s účelem sbírky? 

V této chvíli obnos získaný z pokladniček a vstupenek dáváme na sbírkový účet. Při vyúčtová-

ní máme dokládat výnos z pokladniček a zároveň výši sbírkového účtu. Jak máme doložit, že 

dané částky z pokladniček byly přesunuty na sbírkový účet? Když jsou tyto obnosy malé, mů-

žeme sbírat tyto peníze do pokladny a potom uložit tyto peníze souhrnně na sbírkový účet? 

Může to být pokladna organizace nebo se musí zřídit speciální pokladna za účelem uchovává-

ní obnosů pokladniček z veřejné sbírky? Je stanovené nějaké datum, kdy musí být obnos na 

sbírkovém účtu po otevření pokladniček nebo konání akce? 
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V účelu sbírky máme napsáno: "...získání peněžních prostředků na vysílání dobrovolníků do 

zahraničních rozvojových projektů a náklady s tím spojené..." Nastala konkrétní situace: Ko-

nal se benefiční koncert na podporu dobrovolnice, která odlétá do Konga. Ze vstupenek bylo 

4100 Kč. Tento obnos byl dán na sbírkový účet. Letenka do Konga stojí 20 000 Kč. Částka ze 

vstupenek 4 100 Kč má být použita na tuto letenku. Letenka do Konga musí být placena z 

jednoho účtu. Tato letenka bude placena z účtu organizace. Můžeme tedy těch 4 100 Kč pře-

vést na účet organizace? Potom letenku zaplatit a do vyúčtování veřejné sbírky dát, že 4 100 

Kč bylo placeno z veřejné sbírky a zbytek z účtu organizace? Nebo musí být letenka placena ze 

sbírkového účtu? Ovšem na sbírkovém účtu nemáme 20 000 Kč a zároveň nechceme celý ob-

nos použít na zaplacení letenky dobrovolnice. 

Předem děkuji za všechny odpovědi. 

Marie Šafaříková 

 

Dobrý den paní Šafaříková, 

k Vašim dotazům: 

- pro kontrolu jsou důležité kromě výpisů z účtu všechny účetní doklady, související s koná-

ním veřejné sbírky (faktury, darovací smlouvy, paragony, vstupenky, atd.) 

- doložení příspěvků z pokladniček na sbírový účet=předložení zápisu o rozpečetění pokladnič-

ky, ve kterém je uvedena celková částka vybraných prostředků do pokladničky 

- zákon o veřejných sbírkách neobsahuje pojem "pokladna", klade důraz na zřízený sbírkový 

účet, na kterém se soustřeďují všechny získané finanční příspěvky od přispěvatelů 

- není stanoven termín uchovávání příspěvků v pokladničce anebo na účtu, ale ukončením ve-

řejné sbírky musí být všechny příspěvky získané sbírkou použity v prospěch účelu sbírky 

- vysvětlení použití prostředků na letenku do Konga lze akceptovat 

S pozdravem 

Štefan Jurech (stefan.jurech@cityofprague.cz)  

 

 

F.3. Ministerstvo vnitra ČR 

Kontakty  

Ministerstvo vnitra 

oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby 

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 

www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx 

Ing. Hana Frýdlová (na MV ČR je od počátku dobrovolnických programů) - frydlo-

va@mvcr.cz, 974 832 673.  

Mgr. Nataša Diatková - natasa.diatkova@mvcr.cz, 974 832 674.  

 

mailto:stefan.jurech@cityofprague.cz
http://www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx
mailto:frydlova@mvcr.cz
mailto:frydlova@mvcr.cz
mailto:natasa.diatkova@mvcr.cz
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Akreditace 

Program Cagliero je akreditován na Ministerstvu vnitra jako dobrovolnický 

program. První akreditace proběhla v roce 2005 ještě na Salesiánské středisko Praha-

Kobylisy. Druhá akreditace proběhla hned po vzniku SADBY v roce 2006. Třetí 

akreditace v roce 2009. Čtvrtá akreditace je připravena pro rok 2011. Žádost je 

napsána, je potřeba doplnit některé drobnosti. Žádost by se měla poslat nejpozději do 

poloviny září 2011. Akreditační komise se sejde v září 2011 – hlídá EVA.  

Všechny podklady k akreditaci jsou na S:/sadba11/akreditace MV ČR.  

 

Dotace 

Každý rok je možné žádat o podporu dobrovolnických programů. Žádá se zpravidla 

na podzim, výsledky dotačního řízení jsou známy cca v březnu.  SADBA zatím 

dostala dotaci každý rok, ale její výše rok od roku klesá. V roce 2011 podpořila 

v Caglieru pouze plat koordinátora + pojištění dobrovolníků.  

Poklady k dotacím jsou v šanonech „MVČR Dotace 2005-2010“ a „MVČR Dotace 

2011“, jinak na S:/sadba10(11)/dotace/MVČR.  

Vyúčtování dotace je třeba odevzdat nejpozději do 31. 1. následujícího roku.  

 

F.4. Veřejná sbírka 

 

Veřejná sbírka byla oficiálně zahájena v březnu 2011 a potrvá tři roky. Řídí se 

zákonem o veřejné sbírce č. 117/2001 Sb. Spravuje ji Marie Šafaříková. Osvědčení o 

oznámení  veřejné sbírky má číslo jednací: 26981/2011, podle tohoto čísla nás najdou. 

Veřejná sbírka nemá žádný oficiální název. Registrovaný účel sbírky je získání 

peněžních prostředků na: 

 rozvojové projekty v Indii, JAR, D. R. Kongu, Bulharsku, Indii, Súdánu, Mexi-

ku, Zimbabwe a Bangladéši a náklady s tím spojené; 

 vyslání dobrovolníků do zahraničních rozvojových projektů a náklady s tím 

spojené; 

 zajištění školících projektů SADBY Cagliero, Salesiánští animátoři, Margherita 

a náklady s tím spojené. Zabezpečení školení obsahově i materiálně. V rámci 

těchto projektů se školí dobrovolníci pro činnost v zahraničí i v ČR. 

 Zajištění  dalších projektů SADBY – např. www.adopcenablizko.cz,  atd.…; 

 podporu projektů, kde dobrovolníci působí, a náklady s tím spojené; 

 pokrytí propagace veřejné sbírky. 

Dobrovolníci působí v salesiánských střediscích v ČR i v zahraničí. Jejich hlavní 

činnost spočívá v práci s dětmi, přípravou a realizací programů pro mladé lidi. Tyto 

peněžní prostředky budou použity za cílem podpory dobrovolnictví v ČR i 

v zahraničí a na konkrétní projekty podporující dobrovolnictví.  

http://www.adopcenablizko.cz/
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Nahlášené formy sbírky peněz:  

 

1. DMS 

V květnu 2011 jsme dělali širší propagaci v salesiánských médiích (weby, podweby 

apod.). Bylo by dobré udělat za čas opět nějakou kampaň. Měla by být zacílena spíše 

mimo salesiánský svět. Od přátel salesiánů očekáváme spíše pravidelnou osobní 

spolupráci než jednorázovou anonymní DMS. Každý měsíc chodí vyúčtování DMS. 

Příspěvky vybrané v roce 2011 půjdou na očkování dobrovolníků – MUDr. Mucha by 

měl na tuto částku vystavit fakturu.  Zařizuje Eva v prosinci 2011.  

Letáček je na A-3-DMS pro Adopci nablízko.jpg.   

 

2. Benefiční koncert  

… potřeba doplnit  

Reálně se zatím konaly dva benefiční koncerty, červen a září 2011. Organizovala je 

Iveta Pešatová.  

 

3. Kasička  

a) Zajistit kasičku a zalepit ji.  

b) Donést kasičku na magistrát v oblasti, kde kasička bude, s sebou mít ověřenou 

kopii o osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky, plná moc není třeba. 

Úřednice kasičku zapečetí a zapíše do svého seznamu. Zároveň je možné do-

mluvit termín otevření kasičky, žádný formulář teď k tomu není třeba. Termín 

musí být nejméně tři dny předem.  

c) po akci opět dojít na magistrát a nechat kasičku otevřít - na otevření kasičky je 

potřeba někdo s plnou mocí od statutárního zástupce SADBY + jakýkoli další 

člověk jako svědek. Je potřeba se předem dohodnout na termínu otevření 

kasičky s úřednicí.  

Viz „G-Oznámení o kasičce na veřejnou sbírku.doc“  

 

F.5. Evropská dobrovolná služba 

Kontakty 

Česká národní agentura Mládež  (ČNA)  

Národní institut dětí a mládeže MŠMT 

Na Poříčí 1035/4 

110 00  Praha 1 

Tel.: +420 221 850 900 

Fax: +420 221 850 909 

www.mladezvakci.cz  - Akce 2 – Evropská dobrovolná služba  

http://www.mladezvakci.cz/
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Až do roku 2011 jsme komunikovali s Magdou Svobodovou-Wagenknechtovou. 

V roce 2011 odešla na mateřskou dovolenou. V  době její nepřítomnosti jsou 

zodpovědné tyto osoby:  

Koordinace projektů EDS + akreditace organizací + závěrečné zpráv + vyúčtování: 

Ing. Monika Rážová (monikar@mladezvakci.cz, telefon: 221 950 922)  

Hostitelské organizace – Petr Syruček (petrs@mladezvakci.cz)  

Vysílající organizace – Dan Janauer (danj@mladezvakci.cz)  

Všechny kontakty jsou na http://www.mladezvakci.cz/kontakt/kontaktni-informace/.  

 

Akreditace  

Každá organizace, která chce vysílat nebo přijímat dobrovolníky v rámci Evropské 

dobrovolné služby, musí získat tzv. akreditaci. Jak na to?  

1. Organizace vyplní žádost o akreditaci.  

2. V případě, že organizace žádá i o možnost přijímání dobrovolníků v ČR, návštíví 

organizaci osobně dva zástupci České národní agentury.  

3. Zodpovědný zaměstnanec organizace je povinen se zúčastnit akreditačního ško-

lení.  

Akreditace je vázána na konkrétního zaměstnance v organizaci = v případě, že tento 

zaměstnanec odchází, je potřeba, aby se nový zaměstnanec zúčastnil akreditačního 

školení. Nejbližší akreditační školení je v listopadu 2011 – Eva  (příp. provizorně ně-

kdo jiný ze SADBY) se ho MUSÍ zúčastnit! Hlídat si termíny na 

www.mladezvakci.cz.  

Akredtiace platí 3 roky. Pokud se po jejím uplynutí nezměnil koordinátor 

dobrovolníků, stačí jenom poslat nový formulář žádosti.  

 

Žádost o schválení dobrovolnického projektu  

Uzávěrky pro podání žádosti o schválení projektu jsou vždy 1.2., 1.4., 1.6., 1.9. a 1.11.. 

Projekt smí začít nejdříve 3 měsíce po této uzávěrce.  Více na 

http://www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/terminy-uzaverek-akci/ 

My podáváme projekty zpravidla k 1. dubnu.  

 

V projektu se rozlišuje: 

- doba projektu = od kdy do kdy je možné utrácet peníze  (ideálně začíná 1-3 

měsíce před začátkem dobrovolné služby a končí 2-4 měsíce po uplynutí 

dobrovolné služby).  

- doba aktivit = vlastní výkon dobrovolné služby.  

V rámci Cagliera byly čeští dobrovolníci vyslání přes EVS pouze do Bulharska a 

Litvy + do Konga přes centrální projekt podávaný do Bruselu.  

mailto:monikar@mladezvakci.cz
mailto:petrs@mladezvakci.cz
mailto:danj@mladezvakci.cz
http://www.mladezvakci.cz/kontakt/kontaktni-informace/
http://www.mladezvakci.cz/
http://www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/terminy-uzaverek-akci/
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Žádost podává zpravidla hostitelská organizace. Pro české dobrovolníky vysílané do 

Bulharska podávala až do roku 2009 žádosti  SADBA u České národní agentury. 

Od roku 2009 podávají žádost na podporu dobrovolníků již přímo salesiáni 

v Bulharsku u Bulharské národní agentury.  Zodpovědnou osobou je Martina 

Staneva, jejich zaměstnankyně – kontakty viz výše u Bulharska.  

V rámci EVS mohou být podpořeni i krátkodobí dobrovolníci (např. měsíc v 

Bulharsku). Podmínkou však je, aby šlo o znevýhodněné dobrovolníky. ČNA je 

velmi striktní v posuzování znevýhodnění, uznává pouze závažné situace jako např. 

příslušnost k romskému etniku, silný zdravotní handicap, původem z dětského 

domova apod. Zatím to SADBA zkusila jen 1x v případě Markéty Krieglerová 

(pochází z mnoho četné rodiny a rodiče nevydělávají moc peněz). Žádost prošla, ale 

podle interních zpráv z ČNA jen velmi těsně.  

Co musí zajistit SADBA v případě, že projekt  na  české dobrovolníky podává 

Bulharsko:  

1. Vyplnit pro salesiány v Bulharsku:  

a. Partner form (G-Partner form for EVS in Bulgarian.doc) 

b. Oficiální dopis (G-Dopis pro Bulharskou národní agenturu.doc)  

c. Activity agreement – domluvit se, kdo platí 10% spoluúčasti ("G-EVS 

Activity Agreement_Veronika_ENGL.doc) cestovného dobrovolníků 

(tendence je, aby si to platili sami).  

2. Dále dle aktivity agreement musí zpravidla:  

a. Uzavřít AXA pojištění – Heslo dodají salesiáni z BG  

i. Otevřít stránku http://www.ebav3.com/ 

ii. User: hurychova_eva, password: 27006131 

iii. Kliknout na Start a new enrolment.  

iv. Vyplnit a odeslat.  

v. Vytištěný formulář nechat podepsat dobrovolníkem a doplnit 

jméno a příjmení osoby, která má získat odškodnění pro případ, 

že dobrovolník během dobr. služby zemře.  

vi. Celý formulář odeslat faxem na: + 33144714879 a uschovat si po-

tvrzení o odeslání.  

b. Zajistit a zaplatit letenky (až začne projektové období!!).  

c. Informovat dobrovolníky o předodjezdovém školení a ponávratovém 

školení (zřejmě se bude měnit systém školení od ČNA – průběžně ově-

řovat).  – Termíny školení jsou na: 

https://spreadsheets.google.com/pub?key=p3WzF-d-0cTfrFykj_pbdZQ 

http://www.ebav3.com/
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EVS dobrovolníci mimo Evropu  

 

V rámci akce 2 – Evropská dobrovolná služba je možnost požádat o podporu 

dobrovolníků odcházejících do tzv. partnerských zemí (těmi jsou téměř všechny 

mimoevropské země světa).  

Žádost se podává v angličtině přímo do EACEA v Bruselu. Uzávěreky žádost jsou 

jen tři:  

Projekty začínající mezi:    Uzávěrka pro podání žádostí  

1. červencem a 30. listopadem   1. února (týká se nás)  

1. listopadem a 30. březnem   1. června  

1. lednem a 31. červencem    1. září  

SADBA zkusila podat dva projekty – první z nich na Barboru Botkovou v Kongu byl 

schválen, druhý z nich na Kateřinu Gutwirthovou do JAR a Dvořákovi do Indie 

nebyl.  

Praktický problém představuje uzávěrka pro podání žádostí. Jediná možná uzávěrka 

pro SADBU je zpravidla 1. února. Dobrovolnická místa se však finalizují zpravidla až 

v lednu. Pro účely žádosti je potřeba doložit také originál partnerského souhlasu 

z hostitelské komunity. Pošta z Afriky jde do Evropy často i 4 týdny.  

Soubory týkající se Báry jsou na S:\Sadba09\Dotace\EVS\Botková – Kongo nebo 

v šanonu EVS – centrální úroveň Brusel (je ve skříni archivu).  

 

F.6. Nadace 

 

Nadace jsme pro podporu Cagliera zatím příliš nezkoušeli. Možné nadace:  

 

Nadace Nova 

http://tv.nova.cz/nadacenova - zkouška 2011 (Olga Švecová), nevyšlo to  

 

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových 

http://www.nadacnifondklausovych.cz/projekty-a-nadacni-prispevky 

Zde je možné zkusit  „Individuální nadační příspěvky“ – žádost by zřejmě musel 

podat samotný dobrovolník.  

 

Nadace Sophia 

 http://www.nadacesophia.cz/default.asp 

http://tv.nova.cz/nadacenova%20-%20zkouška%202011
http://www.nadacnifondklausovych.cz/projekty-a-nadacni-prispevky
http://www.nadacesophia.cz/default.asp
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Nadace Via 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora 

 

Nadace DKS 

http://www.nadacedks.cz/articleDetail.aspx?fldId=44&id=36 

 

Nadace firmy Siemens  

http://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/citizen/corporate-

citizenship/charity/charity/desc/Main/index.jet 

Na fond jsme podávali dva granty. Nikdy nám neodpověděli. Dá se z něho zakoupit 

hmotný majetek nebo vzdělávání pro pracovníky neziskovky. Celkově se ale fond 

orientuje spíše na pomoc hendikepovaným, pečovatelskou službu atd. Grantové 

řízení probíhá každý měsíc. 

 

Nadace pro vzdělání 

www.nadace-educa.cz 

 

Arcelor 

Zkoušeli jsme neúspšně v roce 2011. Doporučení pro budoucnost:  

1.více zacílit na Českou republiku, protože Arcelor teď rozjíždí ze svého centra v 

Lucemburku svoje vlastní dobrovolnictví – svoje dobrovolníky posílají taky někam 

do zahraničí, a proto se spíše budou zaměřovat na podporu vlastních dobrovolníků. 

Možná bychom tedy více uspěli se žádostí na Animátorské aktivity nebo něco 

podobného, nebo žádat na konkrétní aktivity Cagliera v ČR – např. Aksanti, pokud 

by se dělalo v Ostravě).   

2. Je lepší podávat projekt na přelomu kalendářního roku (v prosinci), aby už mohli 

zahrnout náš projekt do rozpočtové přípravy. Na pozdější rozdělování jim totiž pak 

nezbývá moc peněz.  

3. Nechat si se žádostí od nich poradit předem.  

 

V roce 2011 jsme založili soubor, kam budeme psát všechny žádost o dotaci, 

výsledky řízení i tipy do budoucna: S:/sadba11/dotace/seznam dotací.xls.  

 

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora
http://www.nadacedks.cz/articleDetail.aspx?fldId=44&id=36
http://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/citizen/corporate-citizenship/charity/charity/desc/Main/index.jet
http://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/citizen/corporate-citizenship/charity/charity/desc/Main/index.jet
http://www.nadace-educa.cz/
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F.7. Evropský sociální fond (ESF)  

Od roku 2008-2011 běžel SADBĚ projekt Evropského sociálního fondu. Jeho cílem 

bylo zvýšit zaměstnavatelnost mladých lidí, a to formou zvýšení jejich kvalifikace – 

mj. přípravnými víkendu programu Cagliero. Projekt měl na starost Tomáš Nýdrle. 

Z tohoto projektu bylo mj. financováno ubytování na víkendech a proplácení 

cestovné všem dobrovolníkům na víkend i zpět.  

Od roku 2010 běží nový projekt ESF, ze kterého bude možné zřejmě financovat také 

velkou část přípravných školení. Zodpovědnou osobou je Marie Šafaříková.  

 

Administrativní nároky pro koordinátora Cagliero:  

 Smlouva o ubytování musí mít přesné znění. (poradí Tomáš nebo už Marie).   

 Na víkendu musí viset správné logo + zajistit fotografii z programu s logem.  

 Formuláře prezenční listiny + náhrady cestovného musí obsahovat logo ESF 

(pozor na rozdíl mezi černobílou a barevnou kopií – různé druhy log!!). Vzory 

z roku 2011:  

o G-Náhrada cestovného – tým.xls 

o G-Náhrada cestovného – účastníci.xls 

o G-Prezenční listina_cb_vzor_Cagliero.xls 

 Závěrečná zpráva po ukončení víkendu (vzor viz „G-Závěrečná zpráva z ví-

kendu pro účely ESF.doc“)  

 

F.8. Ministerstvo zahraničních věcí  

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje každý rok dotace na tyto dotační tituly:  

 Rozvojová osvěta a vzdělávání  

 Podpora kapacit a partnerství 

První projekt podala SADBA  v roce 2007. Projekt na rozvojovou osvětu a vzdělávání 

byl schválen Z tohoto projektu uhradila 11 přenosných bannerů o dobrovolnictví, 

brožurku Zadarmo jsme dostali, zadarmo dávejme a brožurku Don Bosco ve světě. 

Projekt na podporu partnerství (návštěva několika partnerských organizací 

v Evropě) nebylo schválen.  

Další projekt podala SADBA v roce 2008 v rámci dotačního titulu „Podpora kapacit a 

partnerství“. Projekt byl schválen a v jeho rámci se vytvořila Srovnávací studie (téma 

Jany diplomky – srovnání programů salesiánských volontariátů v Evropě) a základy 

Adopce nablízko (letáčky, www stránky,…)  

Další projekt podala SADBA v roce 2009 na tzv. trilaterální spolupráci – jako 

podporu kofinancování projektů schválených u Evropské komise. Byl to projekt na 
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Šampiony pro Afriku a byl schválen. Skončil v roce 2011. Zodpovědná za něj byla 

Veronika Polívková a Verinka Mokrejšová (po ní Marie Šafaříková).  

V roce 2010 SADBA uvažovala u podání dalšího projektu. Vzhledem k tomu, že se 

měnila osoba ekonoma (Verinka odcházela, zaučovala se Verča Raková, potom Verča 

Raková odešla a přišel Jenda Ovečka) a Jana odcházela, na projekty již nebyla 

kapacita. Do budoucna však je velmi dobré u tyto projekty usilovat.  

Kontakt a informace:  

Česká rozvojová agentura 

Nerudova 3 

118 50  Praha 1 

Telefon: +420 251 108 130 

Fax: +420 251 108 225 

E-mail: info@czda.cz  

http://www.czda.cz/  

Eva hlídá termíny vyhlášení dotací na rok 2012!  

 

F.9. MŠMT   

MŠMT podporu akce pro mládež do 26 let. Dává velmi málo, zkoušeli jsme tam za-

hrnout např. víkendové setkání ex-dobrovolníků po návratu apod. Více viz 

s:\Sadba11\Dotace\MSMT.  V roce 2010 jsme zkusili podat projekt na mimořádný 

dotační titul k Evropskému roku dobrovolnictví, bohužel nebyl schválen.   

 

F.10. Firmy  

 

Cílené a systematické oslovování firem SADBA zatím nedělala.  Různé možnosti: 

ČEZ, T-mobil, ArcelorMittal, Tieto, Siemens, IBM, Škoda, Vítkovice,… 

 

Poznatek o firmách (viz Eva Menčlová):  

Je pravda, že firmy sice vykazují milionové či miliardové zisky, nicméně scénář byl v 

podstatě stejný - z toho, co vydělají, tak jim majitelé většinu odsají (tzn. peníze se 

utopí v zahraničních matkách,..), takže reálně jim toho moc nezůstane. Navíc je 

situace ještě komplikovanější tím, že zbylé peníze mají většinou přesně rozděleny do 

kapitol (tzn. kolik mohou utratit za veletrhy,…, případně ještě po regionech) - někdy 

sice je lze umluvit, aby peníze (v případě nedostatku) našli v jiné kapitole, ale to už 

musí být pro ně fakt akce, na které jim hodně záleží.  

Na některé aktivity jsou ochotny poskytnou 100 000 Kč či 200 000 Kč - akce, které 

mají pro ně samotné hodnotu (tzn. například očekávají od nich nové zákazníky, 

mailto:info@czda.cz
http://www.czda.cz/
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výběr zaměstnanců), mají dobrý PR - tzn. minimálně se o nich píše v regionálních 

denících, vysílá regionální televizní zpravodajství, nehledě na to, že návštěvnost na 

takových akcích se pohybuje řádově v tisících.  

Řešení: mít co nejvíce stálých partnerů, kteří budou přispívat každý rok po menších 

částkách (tak jako třeba Nadaci Jana Pivečky přispívá každoročně BARUM 

CONTINENTAL). Žádat tedy 30 000 - 50 000 Kč s tím, že bychom se časem (tzn. 

průběh 3 - 5 let) snažili získat jejich důvěru, kdyby nám každoročně přispívali 50 

000Kč, nicméně pak bychom je mohli zkusit žádat i na podporu dalších 

mimořádných výdajů (třeba 0,5 mil na web). Nicméně, to také s sebou přináší 

vylepšit PR (tzn. dostat jejich loga do salesiánských časopisů, vyslání dobrovolníků 

by vysílala TV NOE, na jehož závěru by byl ukázán seznam sponzorů,… ), ať jim 

máme co nabídnout. 

 

F.11. Další možnosti  

 

Krajské + městské úřady, odkud dobrovolníci pocházejí 

 

Papežské misijní dílo (P. Jiří Šlégr)  

Papežské misijní dílo je „pobočka papeže“   v ČR. V jeho čele stojí P. Jirka Šlégr. 

Cílem je vybírat peníze a podporovat misie v rozvojových zemích. O pomoc musí 

zpravidla požádat biskup z dotyčné země. Rozhodování o (ne)pomoci prochází 

schvalovacím řízením (zřejmě na ústředí v Itálii), takže české PMD nemá moc 

pravomocí zasahovat do toho, který projekt bude podpořen. PMD má velmi dobře 

zpracovaný systém misijních kroužků a klubek dětí – inspirace pro aktivity! (misijní 

hry, kalendáře,…).  

Kontakt: P. Jiří Šlégr, www.misijnidila.cz, info@misijnidila.cz 

 

Mládež v akci – Akce 3.2 – Spolupráce s jinými partnerskými zeměmi  

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_3_2_en.php 

Tyto projekty podporují např. výměny mladých lidí mezi Evropou a 

mimoevropskými zeměmi, mezinárodní setkání mládeže, job-shadowing apod. 

Uzávěrky nejsou pevné, je potřeba hlídat vyhlášení nové uzávěrky. SADBA zatím 

žádný projekt v této akci nepodávala. Jiné salesiánské organizace v Evropě s tím 

zkušenost už mají (někdy šlo i o projekty, na kterých spolupracovalo více 

salesiánských organizací).  

 

 

http://www.misijnidila.cz/
mailto:info@misijnidila.cz
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_3_2_en.php
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F.12.   Praktický pokyn k dokladům 

 

PŘI PLATBĚ KARTOU Z JINÉHO ÚČTU NEŽ ÚČTU SADBY JE NUTNÉ K 

DOKLADU Z OBCHODU PŘILOŽIT VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD SADBY, 

NA KTERÉM VLASTNÍK ÚČTU, ZE KTERÉHO SE VÝDAJ PLATIL, PODEPÍŠE, ŽE 

ČÁSTKU PŘIJAL PROPLACENOU. Pokud tedy posíláte někoho nakupovat, je lépe 

mu dát dostatečnou hotovost. Pokud jako vedoucí akce nakupujete sami a potraviny 

si chcete nechat proplatit zpětně, je potřeba pokladníkovi podepsat VPD! 

 

Nákup je potřeba dělit na jednotlivé účtenky dle těchto kategorií:  

1. potraviny  

2. hygienické potřeby a čisticí prostředky  

3. materiál (např. igelitová taška!!)  

4. eventuelně kancelářské potřeby  

 

V praxi to znamená nakoupit toaletní papír a mýdlo zvlášť od potravin a místo 

igelitové tašky sehnat v obchodě prázdnou krabici:-). Pokud skutečně není k sehnání, 

pak skutečně těch 5 Kč za igelitovou tašku zaplaťte na zvláštní účet. 

 

Zdůvodnění: pokud jsou na jednom dokladu položky více různých kategorií, nelze 

pak jednoduše shlukovat doklady dle druhu a zbytečně nám přibývají 

několikakorunové položky do účetnictví. Čím více položek v účetnictví, tím více pak 

za účetní služby zaplatíme.  

 

Jak to, že tříděním nákupu do kategorií SADBA ušetří? 

Zaúčtování jedné účetní položky stojí zhruba 30 Kč. Pokud bude za rok například 50 

účtenek na potraviny, na kterých je igelitová taška, zaplatíme za igelitové tašky 

v ceně 5 Kč včetně účetních služeb 1750 Kč. Jedna igelitová taška tak bez dělení 

kategorií vyjde na 35 Kč!!!  (Za tuto cenu byste myslím obyčejnou igelitku nekoupili a 

raději se podívali po té krabici…) Pokud budou doklady na igelitové tašky zvlášť, 

mohou se zaúčtovat jednou sumou 250 Kč (50x5 tašek), jejíž zaúčtování stojí 30 Kč. 

Jedna taška při dělení na kategorie tak vyjde v tomto případě na 5,6 Kč.  

 

Dar  

V případě, že někdo dá Caglieru dar a chce na to příjmový doklad, mělo by to jít přes 

Tomáše Nýdrle. Pokud to nejde, píše se na příjmový doklad jako účel „dar na 

podporu a ochranu mládeže“ a kopie dokladu se dá Tomášovi! Buď peníze nebo 

originál.  
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G. DOBA DOBROVOLNÉ SLUŽBY  

 

Mnohé z hostitelských míst jsou otevřeny přijmout dobrovolníky na jakoukoli dobu 

(Mexiko, Indie – provincie Karnataka, Kongo a další).  Program Cagliero však není 

zaměřen primárně na získání na misijní zkušenosti19, ale na poskytnutí pomoci 

salesiánským misiím. Doba dobrovolné služby by měla proto činit alespoň 9 měsíců, 

ideálně 10-12 měsíců. Výjimky jsou možné v řádně odůvodněných případech 

(začátek studia na vysoké škole, opakovaný návrat do hostitelské komunity apod.).  

Kromě dlouhodobého volontariátu nabízí Cagliero i měsíční misijní zkušenost v 

Bulharsku  v červenci, případně srpnu pro 2-4 dobrovolníky (ideálně 2 chlapci a 2 

dívky).  

 

                                            
19 Podle vyjádření P. Václava Klementa, hlavního rádce pro misie, by se každá dobrovolná služba pod 6 měsíců 

měla označovat pouze jako „misijní zkušenost“.  
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H. Lidé v salesiánském volontariátu  

H.1. Koordinátor programu Cagliero 

Koordinátor programu Cagliero zajišťuje průběh jednoho konkrétního ročníku 

misijního volontariátu.  

 

Má úkoly v následujících oblastech: 

 

a) TÝM INSTRUKTORŮ: 

 Spolu s hlavním zodpovědným za misijní volontariát vytváří tým instruktorů na 

celý rok.  

 Svolává tým instruktorů. 

 Moderuje přípravné porady. 

 Rozděluje role (globální) i na jednotlivé víkendy. 

 Je v kontaktu se salesiánem zodpovědným za misijní volontariát, informuje ho o 

průběhu ročníku Cagliera a konzultuje ho s ním. 

 

b) PŘÍPRAVA VÍKENDŮ: 

 Min. 14 dní před víkendem rozesílá pozvánky účastníkům. 

 Vede prezenci a aktualizuje ji. 

 Zajišťuje materiální vybavení pro víkendy. 

 Zajišťuje ubytování na všechny víkendy.  

 Zajišťuje přítomnost bývalých dobrovolníků na víkendech.  

 

c) VÍKENDY 

 Moderuje program víkendů. 

 Osobně se zajímá o účastníky kursu Cagliero.  

 Zajišťuje, aby během prvních třech víkendů absolvoval každý účastník osobní 

rozhovor s některým z instruktorů.  

 

d) FORMÁLNÍ STRÁNKA 

 Zajišťuje administrativní podklady daného ročníku (pozvánky, prezenční listy, 

účetní doklady (příjem, vydání, náhrada cestovného…) apod.) a předává vše 

SADBĚ.  

 Připravuje účetní doklady (cestovní příkazy na letenky apod.)  

 

e) DOPROVÁZENÍ DOBROVOLNÍKŮ PŘED ODJEZDEM:  
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 Připravuje smlouvu mezi SADBOU a hostitelskou komunitou.  

 Připravuje smlouvu mezi SADBOU a dobrovolníkem.  

 Připravuje poklady pro dobrovolníky vedené v rámci Evropské dobrovolné 

služby 

 Zajišťuje pojištění pro dobrovolníky.  

 Vede evidenci očkování dobrovolníků u MUDr. Muchy.  

 

f) DOPROVÁZENÍ DOBROVOLNÍKŮ VE SLUŽBĚ  

 Zajišťuje pravidelnou komunikaci s dobrovolníky v terénu.  

 Komunikuje pravidelně se zástupci hostitelských organizací.  

 

g) DOPROVÁZENÍ DOBROVOLNÍKŮ PO NÁVRATU  

 Zajišťuje společné hodnocení dobrovolné služby s dobrovolníky (dotazník, hod-

notící setkání, …). 

 Zajišťuje společné hodnocení dobrovolné služby s hostitelskou komunitou. 

 Zajišťuje další návazné aktivity pro dobrovolníky.  

 

h) FUNDRAISING   

 Pravidelně spolupracuje s fundraiserem SADBY.  

 Aktualizuje informace v Adopci nablízko.  

 Zajišťuje formální náležitosti fundraisinogých aktivit dobrovolníků (ohlášení sbí-

rek, benefičních koncertů apod.).  

 Zajišťuje evidenci darů došlých na dobrovolníky.  

 Přerozděluje obecné dary na dobrovolníky konkrétním dobrovolníkům.   

 

i) PR  

 Pravidelně spolupracuje se zodpovědným za PR SADBY.  

 Zajišťuje dobrovolníky pro místa, která požádají o besedu s dobrovolníkem.  

 Aktualizuje informace o programu Cagliero na www.sadba.org.  

 Zajišťuje vyvěšování dopisů od dobrovolníků na www.sadba.org, 

www.facebook.com/adopcenablizko a www.signaly.cz.  

 

H.2. Realizační tým instruktorů 

Uskutečnění běžného ročníku Cagliera zajišťuje 3–5 členný tým, složený ze salesiánů 

a bývalých dobrovolníků Cagliera. Je dobré zapojit do týmu i delegátku sester 

salesiánek pro VIDES, příp. zástupce dalších složek Salesiánské rodiny.  

Je řada oblastí, které musí realizační tým sledovat a zajistit jejich uskutečnění. Mnohé 

role dohromady může (obvykle i musí) zastávat jeden člen týmu. Je nutné, aby každý 

http://www.sadba.org/
http://www.sadba.org/
http://www.facebook.com/adopcenablizko
http://www.signaly.cz/
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dobře znal svoje role i role ostatních. Jejich rozdělení má na starosti vedoucí týmu – 

koordinátor Cagliera.  

 

Tým a komunikace:  

 Koordinátor Cagliera: má kontakt s lidmi, je přítomen na všech víkendech, vede 

tým, domlouvá spolupráci s lektory, rozesílá maily účastníkům, zadává informace 

do e-learningu.  

 Zápisy z týmových porad: dělá zápis z porad týmu a posílá ho všem členům tý-

mu. 

 Komunikace s hostitelskými komunitami: domlouvá umístění dobrovolníků, 

hodnotí průběh dobrovolné služby.  

 Komunikace s dobrovolníky v terénu: pravidelně komunikuje s dobrovolníky, 

v polovině roku zajišťuje vyplnění pololetního dotazníku od dobrovolníků 

v terénu, na konci roku zajišťuje vyplnění závěrečného dotazníku od dobrovolní-

ků v terénu.  

 Komunikace s bývalými dobrovolníky: účastní se každoročně pravidelného ne-

formální setkání bývalých dobrovolníků, účastní se setkávání bývalých dobrovol-

níků v průběhu roku.  

 IT: spravuje e-learningový prostor daného ročníku, řídí práci ostatních členů týmu 

v tomto prostoru, zálohuje obsah kurzů a spolupracuje s technickým správcem e-

learningu.  

 Koordinátor praxí: vede evidenci nutných praxí dobrovolníků, domlouvá praxe 

dobrovolníků, ověřuje jejich splnění a získává si zpětné hodnocení od zodpověd-

ných v místě praxe.  

 

Program a aktivity:  

 Lektoři: připravují přednášky a texty pro účastníky, zároveň mohou připravovat a 

vést e-learningové lekce před či po přednášeném bloku. 

 Vedení aktivit a her: jde o přípravu a uvádění her a aktivit během víkendů, sle-

dování jejich průběhu a následné hodnocení v týmu. 

 Příprava spirituálního programu: připravuje spirituální části programu, rozděluje 

modlitby před jídlem (a po něm), sleduje vývoj modliteb během kurzu. Připravuje 

liturgii (rozdělení úkolů při mši sv.: ministrant, čtení, žalm, přímluvy, případně i 

písně) i její technické zajištění (kalich, víno, voda...). Navrhuje úpravy itineráře 

spirituální části.  

 

Účastníci školení: 

 Role animátora: je přítomen mezi účastníky o přestávkách i v neformálních chví-

lích programu.  



 I. Obecná část 
H. Lidé v salesiánském volontariátu 

75 I I  

 Půlnoční hlídač: dbá, aby účastníci chodili rozumně spát, snaží se apelovat na 

zodpovědnost účastníků.  

 Zpovědník – nabízí sv. smíření a je k dispozici zejména o větších přestávkách.. 

 Osobní průvodce – provede osobní rozhovor s dobrovolníkem. V průběhu pří-

pravného roku s ním pravidelně komunikuje a předává mu všechny potřebné in-

formace.  

 

Technický průběh školení:  

 Hlídač: Komunikuje se zodpovědnými za konkrétní program a za vaření, zda mají 

vše připraveno. Zajišťuje, aby programy začínaly podle časového plánu.  

 Ekonom: zajišťuje ekonomickou stránku školení. Je proškolený hlavním ekono-

mem organizace. Vybírá příspěvky od účastníků, platí nájem za ubytování, stra-

vování/potraviny... Zajišťuje řádné vyplnění potřebných dokladů, papírování, fi-

nance. 

 Příprava materiálu: Připraví dle předem připraveného seznamu věci potřebné na 

každý víkend.  

 Převoz materiálu:  Je-li to nutné, zamlouvá auto, a převáží věci a pokud možno i 

některé lidi na školení.   

 Technické zabezpečení: zajištění objektu ke školení, klíčů, ubytování. Přijíždí jako 

první na školení, přebírá objekt, kontroluje objekt před vrácením. Vrací klíče maji-

teli objektu. Obvykle nakupuje i jídlo na víkend.  

 Úklid, nádobí: rozděluje úklid, zajišťuje třídění a odvoz odpadků, rozděluje služ-

by na nádobí, úklid a přípravu stolů (ubrousky, svíčky, příbory, nalité hrnečky). 

 Matka Markéta20: připravuje jídlo, setkává se s účastníky, nabízí jiný pohled. Ide-

ální je, pokud to je někdo z bývalých dobrovolníků. Obvykle k sobě potřebuje dal-

šího spolupracovníka na nákup a na pomoc při přípravě jídla. 

 Zdravotník:  

 Projekce, reprodukovaná hudba: zajišťuje projekci při přednáškách, případně 

ozvučení a reprodukovanou hudbu k aktivitám. 

 PR (public relation): fotografuje, případně natáčí video. Zajišťuje psaní článků ze 

školení a jejich zveřejnění (web, Salesiánský magazín...). 

 Hudba: zná lidi, kteří umí hrát a zpívat, a zapojuje je do hudebního doprovodu 

programu. Vybírá vhodné písně podle liturgického období. Pamatuje na to, aby 

byla na školení kytara (či jiný hudební nástroj) a zpěvníky. Zajišťuje ranní písničku 

na probuzení účastníků. 

 Nástěnkář: napsat program pro účastníky na vyvěšení; případně další zajímavé 

věci ke zveřejnění. Vyvěšuje loga ESF, Sadby, atd.  

                                            

20 Označení „Matka Markéta“ je pojmenované podle maminky Jana Boska, která pomáhala svému synu v péči o svěřené chlap-

ce. Nejde tedy jen o roli kuchařky, ale i „maminky“ či „babičky“, někoho, kdo mladým naslouchá a zaučuje je i do praktických 

záležitostí. 
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 Knihovník: stará se o mobilní knihovnu, aktivně nabízí knihy z zapůjčení, zajišťu-

je zapisování vypůjčených knih i jejich vracení. Má také propagační materiály (le-

táčky, pozvánky) a nabízí je k rozebrání. 

 

Ostatní:  

 Zpracovatel metodiky: píše metodiky a zapisuje a reflektuje víkendy. Spolupracu-

je s lektory a ostatními členy týmu. Sleduje a zapisuje reálný průběh víkendů a 

rozdíl od původního plánu. 

 Odborný garant: má zkušenost z přípravy dobrovolníků Cagliero, garantuje pro-

gram vzdělávání dobrovolníků Cagliero.  

 

H.3. Lektoři  

Některá témata mohou být přednášena realizačním týmem a bývalými dobrovolníka. 

Na jiná témata jsou zváni externí lektoři.  

Možní lektoři:  

 Pedagogika Dona Boska  

o P. Mgr. Pavel Kuchař, PhD. (České Budějovice) - 728 919 079, pa-

vel.kuchar@sdb.cz 

o P. Antonín Nevola? (Plzeň)  

o P. Martin Hobza? (Praha)  

 Motivace  

o P. Mgr. Vojtěch Sivek (Plzeň) – sivek@sdb.cz  

o Mgr. Jan Vyhnálek (Hradec Králové) - jvyhnalek@centrum.cz 

o Mgr. Ivana Chatrná (Brno) – bývalá dobrovolnice v Kongu, Iva-

na.Chatrna@seznam.cz 

 Zdravotní rizika + první pomoc  

o MUDr. Marcel Drlík (Praha) – marcel.drlik@seznam.cz, mar-

cel.drlik@ftn.cz  

o MUDr. Marie Dvořáková, bývalá dobrovolnice v Indii (Moravské Kní-

nice) - maru.dvorakova@email.cz  

o Terezie Hurychová (Praha) – kontaktu přes její sestru Evu Hurychovou, 

hurychova_eva@yahoo.com 

 Teorie přípravy her  

o P. Mgr. Jaroslav Trávníček -  

o Pavel Osoha, bývalý dobrovolník v Bulharsku - pa-

vel.osoha@gmail.com  

o Lukáš Petrucha, bývalý dobrovolník v Bulharsku - lukasnio@seznam.cz  

o P. Mgr. Jaroslav Vracovský – vracov@centrum.cz, 732951497  

mailto:pavel.kuchar@sdb.cz
mailto:pavel.kuchar@sdb.cz
mailto:sivek@sdb.cz
mailto:jvyhnalek@centrum.cz
mailto:Ivana.Chatrna@seznam.cz
mailto:Ivana.Chatrna@seznam.cz
mailto:marcel.drlik@seznam.cz
mailto:marcel.drlik@ftn.cz
mailto:marcel.drlik@ftn.cz
mailto:maru.dvorakova@email.cz
mailto:hurychova_eva@yahoo.com
mailto:pavel.osoha@gmail.com
mailto:pavel.osoha@gmail.com
mailto:lukasnio@seznam.cz
mailto:vracov@centrum.cz
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o Ing. Eva Menčlová - eva.menclova@seznam.cz, 723946045 

 Interkultura  

o Mgr. Pavel Košák, lektor Člověka v tísni - pavel.kosak@clovekvtisni.cz, 

777787133 

o Mgr. Dana Morée - danamoree@centrum.cz 

o Magdalena …. (roz. Kabelková), bývalá dobrovolnice v Etiopii - ma-

dla.kabelkova@gmail.com  

 

 Zahraniční hosté  

o Sirma z Bulharska (Ostrava) – nemá email, kontakt má Jakub Řeháček – 

jakub.rehacek@gmail.com  

o Pedra Ngonga Macaxi z Angoly Praha) - ngonga@centrum.cz – zřejmě 

se bude stěhovat zpátky do Angoly  

o Celina Torres z Mexika (Praha) - celynator@gmail.com  

o Carolina Torres z Mexika (Praha)  - caros_135@hotmail.com  

o … z Konga (Praha) – kontakt dá Iveta Pešatová – ive-

ta.pesatova@sadba.org  

o Ukrajinec David – dobrovolník EVS v Českém Těšíně – kontakt přes 

Tereza Šimiková, Slezská 874, 737 01 Český Těšín (kamarádky Míši Ry-

bové) - terrrinka@centrum.cz, tereza.simikova@kcmojska.cz 

o Peruánská učitelka v Ostravě: Margarita  608 057 769(kontakt přes 

Markétu Škutovou) mimargarita14@hotmail.com, pripadne, kdyby to 

nefungovalo (hotmail obcas blokuje ceske servry), tak mimargari-

ta14@email.cz. Margarita preferuje, abychom psali na hotmail  

 

 

 

 Rozvojová a globální výchova  

o Doc. Pavel Nováček, CsC. (Olomouc) - pavel.novacek@upol.cz 

 

 Salesiánská spiritualita (duchovní obnova)  

o P. Petr Cvrček Cvrkal - cvrkal@atlas.cz 

o P. Jaroslav Fogl - jarda.fogl@sdb.cz 

o P. Pavel Čáp  

o P. František Blaha - fxblaha@sdb.cz 

 

 Misiologie  

o Dříve Olga Landrová (teď odchází na misie)  

 

Někteří lektoři jsou ochotni přijet zdarma, někteří chtějí proplatit pouze cestu a 

někteří očekávají finanční odměnu (Pavel Košák, Marcel Drlík).  

mailto:eva.menclova@seznam.cz
mailto:pavel.kosak@clovekvtisni.cz
mailto:danamoree@centrum.cz
mailto:madla.kabelkova@gmail.com
mailto:madla.kabelkova@gmail.com
mailto:jakub.rehacek@gmail.com
mailto:ngonga@centrum.cz
mailto:celynator@gmail.com
mailto:caros_135@hotmail.com
mailto:iveta.pesatova@sadba.org
mailto:iveta.pesatova@sadba.org
mailto:terrrinka@centrum.cz
mailto:tereza.simikova@kcmojska.cz
mailto:mimargarita14@hotmail.com
mailto:mimargarita14@email.cz
mailto:mimargarita14@email.cz
mailto:pavel.novacek@upol.cz
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V případě, že na lektorné máme dotaci (zřejmě následující tři roky díky ESF budeme 

mít), je potřeba však předem poprosit ekonoma SADBY, aby připravil DPP (dohodu 

o provedení práce) a výdajový pokladní doklad, příp. výkaz práce.  I v případě, že 

lektor nechce peníze, je dobré ho poprosit, aby DPP a  výdajový pokladní podepsal a 

peníze tak věnoval SADBĚ jako dar.   

H.4. Ex-dobrovolníci  

 

Podle hodnocení dobrovolníků každý rok pro něj nejpřínosnější přípravou bylo 

setkávání s ex-dobrovolníky. Pro přípravu jsou nenahraditelní! Koordinátor Cagliera 

na začátku školního roku rozešle hlasování přes www.doodle.com pro všechny ex-

dobrovolníky ohledně jejich účasti na víkendech pro nové dobrovolníky. Eva dopíše 

správná místa víkendů!  Heslo je stejné jako na mail (cagliero@sadba.org) platí také na 

Google kalendář) 

Zodpovědnost ex-dobrovolníků (nečlenů týmu) na přípravných víkendech Cagliero:  

- Sestavení jídelníčku  

- Nákup potravin 

- Vaření  

- Páteční kulturní večer  

- Příp. modlitby/slůvka  

- Příp. některé témata (krizové momenty, komunitní život apod.)  

Hlavním úkolem dobrovolníků je asistence u nových dobrovolníků - předávání 

osobních zkušeností.  

Pravidelné zapojení některých ex-dobrovolníků ve školním roce 2011/12:  

- Petra Brychtová – umisťování dopisů od dobrovolníků na webové stránky  

- Tereza Dobiášová – tým Cagliero  

- Jaroslava Vanišová – tým Cagliero  

- Michaela Bílá – tým Cagliero  

- Ondřej Bílý – tým Cagliero  

- Karel a Maruška Dvořákovi - vytvoření CD se základními informacemi o 

Bulharsku, Mexiku, Indii a Kongu – Eva ověří  

- Karel a Maruška Dvořákovi – organizace neformálního setkání ex-

dobrovolníků – Eva ověří a domluví  

 

Fotky všech ex-dobrovolníků i současných dobrovolníků jsou na 

S:/_multimédia/foto-lidé.  

 

Seznam všech ex-dobrovolníků Cagliero:  

 

ročník příjmení jméno žije teď  cílová země poznámka 

http://www.doodle.com/
mailto:cagliero@sadba.org
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Cagliero E Bartošová Martina Ostrava Mexiko   

Cagliero E,F Bátor  Petr Brno? Česká republika 

dobrovolnictví měl jako předas-

pirantát, k SDB nešel 

Cagliero C,D Bílá (roz. Rybová) Michaela Praha 

Bulharsko měsíc, 

Indie   

Cagliero C,D Bílý Ondřej Praha Indie, Bulharsko 

pracuje na Probační a mediační 

službě 

Cagliero D Botková Barbora Přerov Kongo může pomoci s grafikou  

Cagliero B 

Brychtová (roz. 

Makovičková) Petra 

Lomnice n. 

Lužnicí Bulharsko měsíc 

dává dopisy dobrovolníků na 

web, dcera Ráchelka  

Cagliero F Čapková Kristýna 

České Budě-

jovice JAR hudebnice 

Cagliero D Dobiášová Tereza Praha Ázerbajdžán   

Cagliero F Drahota  Jan Praha Bulharsko měsíc člen RM týmu  

Cagliero A Dulinková Veronika ?? Bulharsko měsíc  

Cagliero E Dvořák  Karel 

Moravské 

Knínice Indie v prosinci čekají miminko 

Cagliero E Dvořáková Maruška 

Moravské 

Knínice Indie 

v prosinci čekají miminko, lékař-

ka 

Cagliero C Fojtů Jan 

České Budě-

jovice ČR - Zlín 

dobrovolnictví měl jako předas-

pirantát, teď je u SDB 

Cagliero C 

Murinová (roz. Ge-

orgievová) Jana Opava? Mexiko   

Cagliero B Gold Dominik Ostrava? ČR - Fryšták   

Cagliero E Gutwirthová Kateřina Praha JAR 

 pracuje v DCM v Praze - dobrá 

spolupráce  

Cagliero A Hanulík Jan ?? ČR - Praha 

může pomoci s grafikou, má dvě 

děti  

Cagliero B 

Hernová (roz. Sla-

bá) Eva Praha Indie učí na Jaboku - dobrá spolupráce  

Cagliero B Hesová Anežka Č. Budějovice Itálie - 3 měsíce 

ACS, studuje stále v Itálii, pře-

klady z italštiny,  

dobrovolnictví chápala spíše jako 

jazykový kurs,  

necítí se řádným členem Cagliera 

Cagliero D Hlaváčová Jitka Brno  Německo   

Cagliero D Hlináková Ludmila 

České Budě-

jovice? Německo   

Cagliero F Holomek  Josef Brno Bulharsko měsíc   

Cagliero C,E Chatrná Ivana Brno Kongo 2x v září čeká miminko 

Cagliero C 

Chrástecká (roz. 

Kuncová) Marie Kotvrdovice  Indie dvě děti - Stázinka+Amálka  

Cagliero C Chrástecký Jaroslav Kotvrdovice  Indie dvě děti - Stázinka+Amálka  

Cagliero C Ingr Pavel ? Německo   

Cagliero C Jeleček František Brno Bulharsko   

Cagliero C Ježková Veronika Krnov Mexiko psycholožka 

Cagliero F Jurigová Janka ? Indie    

Cagliero A 

Klecandová (roz. 

Kabelková) Madla Praha Etiopie   
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Cagliero D Kračmerová Halka Plzeň Bulharsko měsíc   

Cagliero F Krejčová Markéta 

Nový By-

džov Slovensko   

Cagliero E Krieglerová Markéta Olomouc Bulharsko měsíc 

snoubenka Františka Rochovan-

ského  

Cagliero D Krusberská Hana Brno Bulharsko měsíc   

Cagliero D Kužela Martin Brno? Bulharsko jedno dítě 

Cagliero F Lengálová Markéta Brno Kongo   

Cagliero B Linhartová Sabina Dubné Bulharsko měsíc 

mail nefunkční, kontakt neudr-

žuje 

Cagliero A Madziová Monika Praha?  Mexiko   

Cagliero C,D Marčík Pavel Praha?   Indie   

Cagliero A Mayerová Lucie USA Bulharsko měsíc vdaná v USA  

Cagliero F Menčlová  Eva Kroměříž Bulharsko měsíc   

Cagliero C Musil Jan Blansko Súdán salesián 

Cagliero C,D Musilová Andrea Praha Indie   

Cagliero F Obručová Markéta Praha Bulharsko   

Cagliero B Osoha Pavel Brno Bulharsko   

Cagliero F Osohová Veronika Olomouc Německo   

Cagliero C Pastrňák Martin Šenov Mexiko jedno dítě 

Cagliero D Pavelec Jiří Brno ČR, Zambie   

Cagliero F Pavliska Tomáš   

Česká republika, 

BG   

Cagliero E Petrucha Lukáš Fryšták Bulharsko pracuje v DIS Fryšták 

Cagliero F Petruchová Monika Ostrava Bulharsko pracuje u salesiánů v Ostravě 

Cagliero B Polívková Veronika Brno Mexiko 

v SADBĚ měla na starost Šampi-

ony pro Afriku  

Cagliero F Polívková Marie Brno? Indie   

Cagliero A Popelková Jitka Brno Kongo 

nechce už dělat žádné povídání o 

Kongu  

Cagliero C Pospíšilík Jan ? Bulharsko měsíc 

není s námi v kontaktu, ale do 

BG jel ještě několikrát  

Cagliero E Rochovanský František Olomouc Bulharsko měsíc   

Cagliero D Řeháček Jakub Ostrava Bulharsko pracuje u salesiánů v Ostravě 

Cagliero A Řezníčková Alena Praha Bulharsko měsíc 

pracuje v ústavu pro zločiny 

komunismu  

Cagliero E,F Říha Pavel Plzeň ČR 

dobrovolnictví měl jako předas-

pirantát, k SDB nešel 

Cagliero D Sadílková Pavla Plzeň Bulharsko měsíc   

Cagliero E Savčáková Hana Olomouc? Bulharsko měsíc   

Cagliero C 

Skřičková (roz. Ko-

talová) Jitka ?? Bulharsko měsíc jedno dítě 

Cagliero C Sobková Eva Praha Lesotho   

Cagliero E Svatoň Vladimír 

České  Mezi-

říčí Mexiko   

Cagliero C,D Šafaříková Marie Praha Litva pracuje v SADBĚ 

Cagliero F Ševčíková Alexandra Praha JAR   

Cagliero B Štercl Jiří Jihlava 

Bulharsko, Zam-

bie   
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Cagliero B 

Šterclová  (roz. Fia-

lová) Gabriela Jihlava Kongo   

Cagliero A Švecová Jana Teplice Indie   

Cagliero C Turowski Roman Ostrava? ČR - Fryšták po caglieru vstoupil k ACS 

Cagliero B Vanišová Jaroslava Praha Mexiko 

pracuje na arcibiskupském gym-

náziu v Praze 

Cagliero D 

Vyhnanovská  (roz. 

Dubišarová) Markéta Praha 8  Bulharsko   

Cagliero D Zeman Filip Brno ČR - Fryšták   

Cagliero G Šebková  Jitka Brno Bulharsko měsíc 

je ochotna jakkoli pomáhat Bul-

harsku  

Cagliero G Červený Vojtěch Ostrava Bulharsko měsíc   

Cagliero G Hintenausová  Šárka Praha Bulharsko měsíc členka RM týmu  

 
 

H.5. Supervizor 

Hlavní cíl funkce supervizora: dát dobrovolníkům možnost dlouhodobějšího 

„psychologického doprovázení“ před zahájením dobrovolné služby, v jejím průběhu 

i po ukončení a návratu domů. Ideální je, aby supervizor nebyl členem týmu 

Cagliero a dobrovolník v něj mohl mít díky tomu větší důvěru (= supervizor není 

zároveň „šéfem“ dobrovolníka).  

 

Náčrt možného zapojení:  

1. Pro přípravný ročník dobrovolníků 

 účast na několika víkendech a posledním víkendu s vysláním dobrovolníků  

2. Pro dobrovolníky ve službě  

 mailový a skypový kontakt s dobrovolníky v terénu  

3. Pro dobrovolníky po návratu  

 vede víkendové hodnotící setkání pro dobrovolníky po návratu = skupinové 

hodnocení průběhu dobrovolné služby (může vést i někdo ze SADBY, ale po-

kud to bude vést přímo „supervizor“, je to pro něj dobrá příležitost navázat 

přirozeně s dobrovolníky po návratu kontakt)  

= individuální rozhovory s dobrovolníky podle jejich zájmu  

 být k dispozici pro osobní rozhovor v ponávratové době, pokud některý z 

dobrovolníků projeví zájem  
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I. Příprava dobrovolníků  
 

I.1. Ideové základy přípravy  

 

Jak již bylo řečeno, salesiánská dobrovolná služba je sjednocující skutečnost, 

výchovná cesta nebo proces, který je součástí pastorace mládeže a který vede mladé 

lidi k osobnímu zapojení pro dobro druhých, popřípadě i k volbě životního povolání.  

Schématicky můžeme popsat následující etapy toho procesu21.  

 

1 

VÝCHOVA 

K HODNOTÁM 

DOBROVOLNICTVÍ 

Rozvoj kultury dobrovolné služby a vytváření hodnot 

dobrovolné služby (služba, otevřenost vůči ostatním, 

obětavost, solidarita,…) během celého výchovně 

pastoračního procesu s mládeží a dospívajícími. 

2 

ANIMACE A 

SOUSTAVNÁ SLUŽBA 

Příprava k dobrovolné službě skrze různé zkušenosti 

velkorysé služby, jako je vedení skupin mládeže, 

aktivní zapojení v různých asociacích nebo krátkodobá 

dobrovolnická zkušenost. 

3 

ZKUŠENOST 

DOBROVOLNICTVÍ 

Výběr organizovaného nebo neformálního období 

dobrovolné služby, kterou mladí nebo starší dospělí 

vykonávají po určitý a ne příliš krátký čas. 

4 

DOSPĚLÝ 

DOBROVOLNÍK 

Tímto procesem a touto zkušeností z dobrovolné služby 

dospívají mladí lidé k zralé, uvážené a dlouhodobé 

volbě povolání. 

 

Základní oblasti přípravy  

 Lidská zralost (Chci být zralým a zodpovědným člověkem?).  

 Pravé setkání s Kristem (Pro věřící: chci nasměrovat své srdce k Bohu, odkud 
čerpám vše potřebné pro svůj život i službu?).  

 Příslušnost ke společenství (Kde je místo, kam patřím?). 

 Angažovanost (Co můžu a chci dát ostatním?). 

 

                                            
21 Dobrovolná služba v salesiánském poslání, 2008, str. 79 
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Cíle přípravy 

 Aby dobrovolník svědčil, musí ŽÍT (dobrý příklad pro ostatní). 

 Aby dobrovolník orientoval, musí ZNÁT (příslušná odbornost). 

 Aby dobrovolník podporoval, musí VĚDĚT JAK  (vhodné praktické schopnosti). 

 Aby dobrovolník vychovával, musí UMĚT ANIMOVAT (pedagogická a pasto-
rační kvalifikace). 

Příprava na salesiánskou dobrovolnou službu by měla připravit dobrovolníka 

k práci v oblasti výchovy, vzdělávání a evangelizace mladých, zejména nejchudších, 

a přispívat tak k proměně podle ducha a poslání Dona Boska.22  

 

Aby mohl dobrovolník svědčit, musí ŽÍT především tyto postoje:  

 jednotu toho co říká a je, aby se mohl stát výchovným příkladem pro mladé;  

 s opravdovou motivací, která je prožívána i sdílena, nabídnout své síly a 

schopnosti; 

 mít zdravý úsudek, být schopen dialogu a rozlišování; 

 ocenit odlišnou kulturu, jiné styly života, způsoby myšlení a jednání;  

 schopnost vychovávat a porozumět situaci mladých lidí, zejména těch 

nejchudších; 

 otevřenost pro víru, kterou je ochoten/na prohlubovat a dosvědčovat. 

 

Aby mohl poradit, musí ZNÁT společensko-kulturní, křesťanské/náboženské a 

salesiánské souvislosti, zejména: 

 společenský systém, ve kterém pracuje, se všemi přednostmi, nesrovnalostmi 

a problémy; 

 očekávání a specifické potřeby místa;  

 jazyk a kulturu, v  které bude pracovat; 

 pravidla, která určují jeho vztah k organizaci, do které je vyslán.  

 

Aby mohl pomáhat, musí VĚDĚT, JAK: 

 pracovat kompetentně a odborně; 

 používat nejvhodnější „nástroje“ k tomu, aby sdílel a byl zapojen do problémů 

a situací mladých a lidí; 

 komunikovat s ostatními a spolupracovat s nimi. 

 

                                            
22 Srov. 24. GK, čl. 138-143. 
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Aby mohl vychovávat, musí UMĚT ANIMOVAT pedagogicko-pastoračním stylem: 

 být s mladými, přijímat je a rozmlouvat s nimi; 

 rozvíjet se a zvyšovat svou schopnost rozvážně se rozhodovat a být 

samostatný; 

 získávat spolupracovníky a pracovat s nimi v týmu; 

 znát principy a způsoby animace skupiny a společenství. 

 

Obsah přípravy  

Přípravu dobrovolníků můžeme rozdělit do pěti oblastí: 

 Motivace, která chce prohloubit lidskou a křesťanskou/náboženskou identitu 

dobrovolníka, aby byl dobrým vychovatelem, a rozvinout základní postoje k 

evangelizaci a výchově k víře.   

 Oblast salesiánského vzdělání a formace: chce poskytnout dostatečnou znalost o 

Salesiánské kongregaci, Salesiánské rodině a činnosti salesiánů; dále uvádí do 

výchovně-pastoračního systému Dona Boska a vysvětluje, jak je uspořádaná 

salesiánská komunita/dílo.  

 Oblast administrativy: dává vědomosti a schopnosti potřebné k danému typu 

dobrovolné služby nebo činnosti; vysvětluje nezbytné administrativní, právní a 

finanční aspekty v závislosti na dané oblasti; ukazuje jak plánovat, hodnotit, atd. 

 Oblast komunikace a vztahů, ve které se učí jazyku a kultuře daného místa, řešení 

mezilidských konfliktů, způsobům práce ve skupině a schopnosti rozeznat vlastní 

potřeby (skupiny, organizace).  Sem patří také schopnosti a dovednosti (znalosti a 

know-how) spojené s řízením vnitřních lidských zdrojů.  

 Oblast sociální práce, kam patří identita a podpora dobrovolné služby, schopnost 

vidět potřeby komunity, schopnost sebereflexe a spolupráce s ostatními 

v komunitě a s organizacemi, sdruženími a sociálními institucemi, které působí ve 

stejném místě. V této oblasti je důležité nabídnout mladým dobrovolníkům také 

mezikulturní vzdělání a světový rozhled, aby mohli vychovávat k rozvoji doma 

nebo v zahraničí, ke kultuře míru a mezinárodní solidarity a to i po skončení 

dobrovolné služby. 

 

Metodologická kritéria  

Proces přípravy salesiánských dobrovolníků bere v úvahu následující kritéria: 

 Délka a obsah přípravy závisí na typu a trvání dobrovolné služby: provincie a 

organizace, které přijímají a připravují dobrovolníky, musí přizpůsobit jejich 

přípravu situaci a úkolům, které budou dobrovolníci vykonávat. 
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 Příprava přináší postupný osobní růst prostřednictvím konkrétního programu, 

který obsahuje chvíle usebrání i praktických zkušeností a jejich vyhodnocení. 

Umožňuje, aby dobrovolník přijal osobní zodpovědnost za svou přípravu a odolal 

pokušení přípravu uspěchat. 

 Příprava probíhá v běžném životě rodiny, komunity, skupiny. Tak můžeme 

zabránit riziku, že příprava bude jen teoretická, nebo roztříštěná do jednotlivých 

„domácích úkolů”. Zaručí se prohloubení osobní motivace, která řídí každodenní 

rozhodování. 

 Příprava zprostředkovává dobrovolníkovi znalost kultury, do které bude vyslán, a 

sice poznáním života, jazyka, předností a těžkostí. Rovněž ho vede k otevřenosti 

vůči jiným kulturám, a to především v mezinárodní dobrovolné službě. 

 Příprava prohlubuje víru dobrovolníka a pomáhá mu orientovat se v křesťanské 

volbě povolání laika, zasvěcené osoby nebo kněze. Zvláštní pozornost je věnována 

orientaci pro povolání v rámci Salesiánské rodiny.23 

 Příprava má na zřeteli pravidelné osobní doprovázení, které pomáhá 

dobrovolníkovi lépe pochopit jeho motivace a usnadňuje mu osobní zapojení do 

přípravy, aby se neomezovala pouze na nabízené kurzy, setkání ve skupinách 

nebo výměnu dopisů. 

 Příprava takto směřuje k trvalému životnímu postoji služby a růstu v osobním 

povolání dobrovolníka. Dobrovolnictví totiž není jenom vsuvkou, časem 

vytrženým z kontextu života a „ohraničeným závorkou“. 

 Pro ty, kteří nepocházejí z prostředí salesiánské pastorace mládeže, bude nutné 

zajistit postupné zapojení do salesiánského světa. Než budou vyslání jako 

dobrovolníci, zúčastní se na určitou dobu života a apoštolátu v salesiánské 

komunitě. 

 

Prostředky pro přípravu  

Jako vhodné prostředky pro přípravu dobrovolníků uvádíme zejména: 

 Plán, který pomáhá dobrovolníkům postupně dosáhnout cíle přípravy a to 

s ohledem na možnosti jednotlivců. Organizují se proto kurzy, krátkodobé praxe, 

studijní dny a hodnotící setkání. 

 Osobní, duchovní a odborné doprovázení, které pomáhá dobrovolníkovi lidsky a 

křesťansky růst, zapojit se do služby a zhodnotit výsledky. 

 Skupina 

Skupina, do které dobrovolník patří, nabízí:  

- okamžiky přátelských setkání, kde sdílí pocity, plány, radosti, slavení a jiné 

činnosti; 

                                            
23 Srov. 24. GK, čl. 124, 141. 
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- čas přípravy prostřednictvím přednášek, diskuzí, společné modlitby, 

duchovních ústraní; 

- příležitosti praktických zkušeností se spoluprací a  vedením aktivit pro 

mládež;         

- možnosti zapojení do služby lidskému rozvoji a evangelizaci; 

- misijní animaci; 

- krátkodobou zkušenost v chudých zemích, pobyty spojené s manuální prací, 

vedení prázdninových akcí.  

 

  Salesiánská komunita 

Dobrovolník se připravuje v zapojení do salesiánské komunity. Skrze ni se setkává 

s Donem Boskem v praxi, učí se být velkorysý, milovat Boha a mládež 

„oratoriánským srdcem.“ 

 

 Salesiánská provincie 

Salesiánská provincie je zodpovědná za salesiánské poslání na určitém území a také 

za zapojení dobrovolné služby do svého výchovně-pastoračního plánu. Má na 

zřeteli přípravu a osobní doprovázení dobrovolníků. 

 Organizace realizující dobrovolnou službu 

Organizace salesiánské dobrovolné služby mají odpovědnost za přípravu svých 

dobrovolníků. Poskytují jim potřebné informace a prostředky pro plnění jejich 

služby, a podporují spolupráci s dalšími organizacemi dobrovolné služby, 

zejména církevními a salesiánskými, které na různých úrovních dobrovolnou 

službu realizují. 

 

I.2. Průběh přípravy  

 Počáteční - příprava na dobrovolnickou zkušenost: 

a. první čtyři víkendová setkání  – rozhodování o dobrovolnické službě, 

b. čtvrté až osmé víkendové setkání  – detailnější příprava ke konkrétní 
službě.  

 Ve službě – doprovázení během služby.  

 Následná – zapojení do navazujících projektů. 

 Vyústění do povolání – různé nabídky volby životního povolání.  

 

I.3. Spirituální momenty přípravy  
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Spiritualitu netvoří programy, ale lidé a jejich víra.  Během každého přípravného 

víkendu je proto zařadit i výslovný „spirituální“ blok, během něhož mají 

dobrovolníci možnost hlouběji se zamyslet nad svoji vírou a spirituálních kořenech, 

na kterých staví svůj život:  

 1.  víkend – během první společné mše svaté kněz zároveň komentuje smysl jed-
notlivých úkonů během ní. Cílem je zároveň i umožnit tzv. nevěřícím dobrovol-
níkům pochopit smysl bohoslužby.  

 1. víkend – po první večerní modlitbě proběhne krátké vysvětlení historie + 
smyslu slůvka na dobrou noc  

 Modlitby před jídlem zajišťují zpravidla samotní dobrovolníci.  

 Na každém víkendu je výslovně nabídnuta možnost rozhovoru s knězem nebo 
svátosti smíření.  

 Do každého víkendu je zařazeno tzv. „spirituální“ téma – moje pojetí Boha, vztah 
ke svátostem, křížová cesta, cesta světla, apod.  

 Ve druhém pololetí je dobrovolníkům více přiblížen život v salesiánské komuni-
tě – ranní rozjímání, modlitba breviáře.  

 Je-li to možné, zařazujeme na víkendech i nabídku adorace s otevřeným koncem.  

 Čtvrtý přípravný víkend je koncipován jako duchovní obnova na téma Salesián-
ská spiritualita.  

 Poslední přípravný víkend – páteční nebo sobotní večer je věnován duchovní 
přípravě na vyslání – adorace, možnost svátosti smíření, … 

 vyslání dobrovolníků při slavnostní bohoslužbě se „skládáním“ dobrovolnického 
slibu.  

 Je velmi vhodné zapojit do přípravy i téma Strenny (obecné salesiánské myšlen-
ky na daný rok) a Domisalu (misijní salesiánské myšlenky na daný rok).  

 

DOMISAL 

Domisal pochází z italské zkratky „Salesiánský misijní den“. Slaví se od roku 1988. 

Jeho cílem je přiblížit celé salesiánské kongregaci některé misijní téma nebo území.   

Témata a jejich zaměření od počátku Domisalu:  

 

Rok Misie – hlavní téma Název zaměření 

1988 Guinea Conakry „Sen pokračuje...“ - DB 

1989 Zambie - Lufubu Polsko - Zambie 

1990 Timor Leste – Venilale První evangelizace 

1991 Paraguay - Asuncion Děti z ulice 

1992 Peru -Valle Sagrado Incas Vzdálené komunity 

1993 Togo – Kara DB má rád Afriku 

1994 Kambodža - Phnom Penh Stavitelé míru 

1995 Indie - Gujarat V dialogu pro sdílení víry 
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1996 Sibiř - Aldan Světlo naděje 

1997 Madagaskar Vstaň! 

1998 Brazílie Kulturní začlenění - Yanomami 

1999 Japonsko Těžká misie 

2000 Angola Evangelium zasívá usmíření 

2001 Papua Nová Guinea Jít s mladými 

2002 Uprchlíci Misionáři mezi mladými uprchlíky 

2003 Evangelizace a rozvoj Pro kompletní evangelizaci 

2004 Indie – Arunachal Pradesh První evangelizace 

2005 Mongolsko První evangelizace 

2006 Súdán Projekt Súdán 

2007 Súdán (2) Projekt Súdán – nový materiál 

2008 Salesiáni a HIV/AIDS Projekt formace - prevence 

2009 Zkvalitnění misionářské animace Všechny SDB komunity 

2010 Evropa – Já jsem s vámi  Salesiáni Dona Boska na cestě s Romy 

 2011 Amerika Dobrovolníci přinášejí radostnou zprávu  

2012 Asie a Oceánie Vyprávějme příběh Ježíšův mladým lidem!  

 

 

Výtažek z dopisu hlavního rádce pro misie, P. Václava Klementa, k tématu salesi-

ánského misijního dne pro rok 2012:  

1. Stejně jako učedníci dejme Boží slovo do středu našeho života. 

Jenom ten, kdo naslouchá Bohu celým srdcem může být schopen naslouchat celým 

srdcem mladým lidem. Jenom člověk, který je schopen dát Ježíše do středu svého 

života, je schopen se stát živým evangeliem pro druhé lidi. Některé skupiny církve 

žijí intenzivně z Božího slova a sdílí v komunitě osobní zkušenosti s Bohem. Máme 

před sebou ještě dlouho cestu k tomu, aby se četba Bible, vzájemné povídání o víře 

nebo slůvko na dobrou noc stalo součástí našeho denního života. Abychom mohli 

vyprávět Ježíšův příběh mladým lidem, musíme ho nejdříve potkávat a sdílet 

v našich komunitách. Jenom člověk, který do skutečné hloubky naslouchá Ježíši, kdo 

má opravdovou vnitřní zkušenost s Bohem, o tom může povídat mladým lidem!  

2. Jako apoštolové sdílejme zkušenost života s Kristem s mladými lidmi. 

Vyprávět příběh Ježíšův mladým lidem – na tom se shodneme všichni. Ale následují 

otázky: Jak? Kdy? Kde? Jako synové Dona Boska tak můžeme dělat kdekoli: při 

setkáních mládeže, v malých křesťanských komunitách, skrze rádio, televizi, 

internet, sociální sítě nebo blogy, divadlem, hudbou… Kreativita velkých misionářů 

jako byl např. P. Vincenzo Cimatti nám ukazuje, jak povídat o víře s nekřesťany. 
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Mladé církve v Asii nám můžou ukazovat příklad, jak vyprávět dynamicky příběh 

Ježíše.  

3. Seznamme se s 1. misijním kongresem v Asii. 

V Asii často sdílení víry může vést k podezíravým pohledům ze strany ostatních 

náboženství. V roce 2006 se uskutečnil první misijní kongres v Asii. Mezi 3000 

účastníky bylo i mnoho salesiánů. Na DVD k Domisalu 2012 je 8 praktických 

zkušeností salesiánů v Asii o tom, jak „vyprávějí příběh Ježíšův“ tamějším mladým 

lidem.  

4. Pomožme některým místům v Asii. 

Stejně jako každý rok i letos chceme poskytnout finanční pomoc misijním projektů. 

Tentokrát jde o oblast Orissa v indické provincii Hyderabad. Každá provincie může 

poslat svůj finanční příspěvek na účet Fondazione Don Bosco nel Mondo, Roma-

Italia, donbosconelmondo@sdb.org.“ 

 

I.4.  Harmonogram přípravy nového ročníku  

 

Březen-červen 

(před zahájením 

nového ročníku) 

SESTAVENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU: 

Sestavení realizačního týmu nového ročníku ve spolupráci se 

zodpovědným za misijní volontariát.  

Duben-srpen 

(před zahájením 

nového ročníku) 

NABÍDKA MISIJNÍHO VOLONTARIÁTU: 

Pozvání mladých lidí do nového ročníku – viz … (odkaz na 

soubor nebo kapitolu)  

Červen-září (před 

zahájením nového 

běhu) 

SETKÁNÍ TÝMU: 

Setkání týmu nového ročníku, zapracování nových instruktorů, 

rozdělení rolí, připomenutí cílů a cest k jejich dosažení. 

Duben-květen Naplánování termínů víkendových setkání na další školní rok a 

jejich uveřejnění: 

- ve Vnitřních zprávách (uzávěrka 20.5.); 

- na webových stránkách; 

- zaslání termínů přihlášeným zájemcům. 

Květen-srpen DLOUHODOBÁ PŘÍPRAVA: 

domluva míst a externích lektorů na naplánované termíny 

4 týdny před prv-

ním víkendem 

BLÍZKÁ PŘÍPRAVA: 

domluva týmu na blížící se víkend; 

poslání pozvánky účastníkům. 

mailto:donbosconelmondo@sdb.org
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1 týden před ví-

kendem 

Zjištění aktuálního počtu účastníků 

Rozeslání aktuálních informací celému týmu 

několik hodin 

před začátkem ví-

kendu  

BEZPROSTŘEDNÍ PŘÍPRAVA: 

převzetí objektu 

nákup potravin, příprava aktivit… 

výzdoba, jmenovky, vítání účastníků… 

vlastní víkend VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ: 

uskutečnění programu s případnými žádoucími změnami; 

kontakt s účastníky a projevení zájmu o ně. 

po víkendu ZHODNOCENÍ: 

zhodnocení víkendu s týmem – možné udělat na závěr víkendu 

nebo zároveň s přípravou dalšího víkendu. 

Vyvěšení fotografií, článku, ohlášek apod.  

Listopad-únor DOMLOUVÁNÍ HOSTITELSKÝCH KOMUNIT 

Únor POLOLETNÍ HODNOCENÍ  

od dobrovolníků v terénu  

únor-květen SMLOUVY MEZI SADBOU A HOSTITELSKOU KOMUNITOU  

Květen-říjen SMLOUVY MEZI SADBOU A DOBROVOLNÍKEM 

po posledním ví-

kendu 

ZHODNOCENÍ CELÉHO ROČNÍKU 

zhodnocení s týmem 

Červen-říjen HODNOCENÍ S HOSTITELSKOU ORGANIZACÍ 

PODĚKOVÁNÍ HOSTITELSKÉ ORGANIZACI 

Říjen HODNOTÍCÍ SETKÁNÍ S DOBROVOLNÍKY PO NÁVRATU 

I.5. Přihlášky 

 Přihlášky do nového ročníku Cagliero se přijímají zpravidla do 30. září každého 

roku.  

 Po 30. září je možné přijmout přihlášku za předpokladu, že ještě není naplněna 

kapacita ročníku nebo se jedná o osobu s velmi dobrými referencemi (salesi-

ánský animátor, zaměstnanec apod.).  

 Po třetím víkendu Cagliero již zpravidla není možné přijmout žádného nového 

zájemce o dobrovolnictví. Výjimkou je zájemce o dobrovolnictví v ČR – dob-

rovolníci v ČR mohou za určitých okolností absolvovat přípravu i v průběhu 

výkonu dobrovolné služby. 

 Přihlášky se podávají dle instrukcí na www.mladez.sdb.cz/cagliero-prihlaska - 

„Otevřete stránku moodle (bez www). Vyberte kurs Cagliero - ročník H (2011-

12). Vpravo dole se musíte zaregistrovat ("Začněte vytvořením nového účtu"). 

Klíč k zápisu zní: houslista. Nejpozději do 10 dnů od zaregistrování vyplňte 

Úvodní dotazník pro zájemce.“ 

http://www.mladez.sdb.cz/cagliero-prihlaska
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 Vyplněný úvodní dotazník ze moodle přijde automaticky na mail caglie-

ro@sadba.org.  

 

Co dělá koordinátor po přijetí dotazníku:  

 poděkuje dobrovolníkovi za vyplnění a informuje ho o dalších krocích (termín 

informace o prvním přípravném setkání, nabídka zapojení do misijních aktivit 

SADBY již před začátkem přípravy, …),  

 dotazník uloží na disk S:, 

 všechny údaje o dobrovolníkovi zanese do databáze Access. 

 email dobrovolníka zanese do odebírání newsletteru (na hlavní stránce 

www.sadba.org vlevo dole).  

 

I.6. Harmonogram přípravných víkendů  

Příprava se skládá z osmi víkendových setkání. Některá témata jsou pevně přiřazena 

ke konkrétnímu víkendu, jiná  je možné zařadit na kterýkoli víkend.  

 

Pevná témata:  

 

1. víkend 2. víkend 3. víkend 4. víkend 

D.1. Seznamovací hry 

A.1. Představení dob-

rovolnických míst 

B.1. Životopis Dona 

Boska (základní info)  

A.2. informativní blok 

I.  

 

D.8. Motivace  

D.9. Osobní rozhovory  

A.3. informativní blok 

II.  

 F.6. Salesiánská spiri-

tualita (duchovní ob-

nova)  

F.7. „bohoslužba roz-

hodnutí“  

 

5. víkend 6. víkend 7. víkend 8. víkend 

A.4. informativní blok 

III. 

 

D.2. Příprava praktic-

kého programu pro 

děti  

 

A.5. informativní blok 

IV.  

Závěrečné testy.  

 

setkání s rodiči a pa-

trony dobrovolníků  

prezentace dobrovol-

níků (např. program 

AKSANTI)  

F.10. „bohoslužba vy-

slání“ 

F.8. Dobrovolnický slib  

  

 

mailto:cagliero@sadba.org
mailto:cagliero@sadba.org
http://www.sadba.org/
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Volná témata (možné zařadit kdykoli)  

 Lepší v první polovině přípravy:  

- E.1. Zdravotní rizika dobrovolné služby,  

- D.3. Pedagogika Dona Boska,   

- B.2. Komunitní život  

- D.4. Výchovně-pastorační společenství,  

- F.1. Moje spiritualita – kdo je pro mě bůh?  

- F.1. Moje spiritualita – Co se odehrává při mši svaté?  

 Lepší v druhé polovině přípravy:  

- C.1. Interkultura,  

- C.2. Setkání s hosty z cílových zemí, 

- E.3. Krizové momenty dobrovolné služby, 

- C.3. Rozvojová a globální výchova.  

 Kdykoli:  

- B.3. Složky Salesiánské rodiny (příp. i setkání s jejich zástupci),  

- B.4. Historie Salesiánské rodiny v ČR,  

- B.5. Přehled salesiánských děl v ČR a ve světě, 

- B.6. Dějiny salesiánských misií,  

- D.6. Zážitková hra,  

- D.5. Teorie přípravy her,  

- D.7. Příprava a nácvik vlastních her, 

- F.4. Moje spiritualita - Modlitba breviáře,  

- F.5. Moje spiritualita - Svátosti  

- setkání s provinciálem,  

- F.9. Misiologie,  

- E.2. První pomoc,  

- F.3. Moje spiritualita - Východní liturgie,  

- C.4. Kulturní večery. 

- F.11. Různé modlitby  

 

I.7. Harmonogram víkendu  

 

Týden před víkendem je nutné udělat:  

 Vyspat se! 

 zkontrolovat zaškrtnutí docházky a úkol od účastníků, urgovat opozdilce  (pod-

le deadline pro účastníky),  
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 rozeslat zprávu týmu s aktualitami k víkendu a body na poradu po víkendu  

(je-li porada vždy po skončení víkendu), 

 ověřit ubytování - kdy, jak a od koho si převezmeme klíčky a vyúčtujeme, 

 ověřit vaření -  kdy, jak a kdo pojede v pátek na nákup, 

 sbalit všechny věci v SADBĚ, 

 připravit formuláře: 

o náhrada cestovného – účastníci,  

o náhrada cestovného – tým,  

o prezenční listina, 

o příspěvek na ubytování, 

 připravit s sebou dostatek peněz (pokud se neproplácí ubytování a DPP, mít 

s sebou alespoň 10000 Kč), 

 připravit formuláře na ubytování pro ESF:  

o pokud mají živnostenský list na ubytování, stačí objednávka + faktura 

s přesným počtem lidí,  

o pokud nemají živnostenský list na ubytování, musí být smlouva na 

pronájem prostor + příjmový doklad,  

 ověřit přítomnost lektorů + kuchařek a ověřit, zda mají vše, co potřebují, 

 vytisknout manuály k jednotlivých tématům (soubor má formát A5, před tis-

kem ve vlastnostech tiskárny upravit page size A5, output size A4)  

 vytisknou program víkendu na vyvěšení,  

 vytisknout seznam účastníků na víkendu,  

 připravit foťák s nabitými baterkami,  

 připravit MP3 nahrávačku s nabitými baterkami,  

 zkopírovat potřebné soubory na přenosný notebook,  

 na poradu (je-li hned po víkendu): vytisknout návrh programu + další materiá-

ly pro tým,  

 připravit logo ESF na vyvěšení, 

 vytisknout potřebné informace na víkend.  

 

Po víkendu:  

 sepsat závěrečnou zprávu (je-li potřeba pro projekt ESF),  

 článek na web,  

 výběr fotek na web,  

 odkaz na článek na www.facebook.com/adopcenablizko, 

 všechny fotky jako .zip soubor na data.janbosko.cz, (uložit přes 

\\Mravenec\pub\www\..)  

 všechny mp3 na data.janbosko.cz, 

 manuály z víkendu na moodle, 

http://www.facebook.com/adopcenablizko
file:///J:/pub/www/
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 zapsat skutečnou docházku,  

 lektorům dát zpětné hodnocení od účastníků, 

 dát ohlášky z víkendu na moodle,  

 zápis z porady a hodnocení víkendu dát na moodle,  

 připravit pozvánku na další víkend,  

 poděkovat ex-dobrovolníkům na víkendu + předpřipravit další víkend,   

 poslat program na příští víkend,  

 uklidit věci do skladu,  

 napsat ex-dobrovolníkům zaškrtnutým na doodle, zda počítají s dalším víken-

dem,  

 vyúčtovat peníze, včetně případného cestovního příkazu na auto.  

 

I.8. Pravidla přípravných setkání  

Programové záležitosti:  

1. Příprava je rozdělena do 2 bloků:  

 První pololetí je všeobecné, jeho cílem je:  

- udělat si přesný obrázek o roli a poslání salesiánského dobrovolníka, 

- ujistit se, zda se zájemce opravdu chce se stát dobrovolníkem,  ve které zemi 

a na jak dlouho, 

- pro SADBU - ověřit si, zda dobrovolník má všechny potřebné předpoklady. 

 Druhé pololetí je chápáno jako příprava na konkrétní zemi a pobyt 
v salesiánské komunitě – v programu je zahrnuto více duchovních programů 
(breviář, ranní rozjímání apod.) a více praktických informací (setkání 
s „domorodci“ z dané země,..). 

2. Závazné rozhodnutí pro dobrovolnou službu v konkrétní zemi probíhá při čtvr-

tém setkání (zpravidla leden) - ze strany dobrovolníka i SADBY. 

3. Na konci přípravy (7. víkend) absolvují všichni dobrovolníci test  – znalostní + 

jazykový. 

4. Všichni dobrovolníci absolvují během přípravného roku zkušební praxi v někte-

rém salesiánském zařízení –  jarní prázdniny, kroužek, oratoř, klub, ...  Výjimkou 

mohou být ti, kteří již mají přehled o fungování salesiánského prostředí a aktivně 

v něm pomáhají. 

5. Po splnění podmínek (účast min. 5 víkendů + znalostní test) dostane každý 

účastník oficiální certifikát o absolvování 160hodinové přípravy na dobrovolnou 

službu.  

6. Na každý víkend si dobrovolníci připravují podle zadání z předcházejícího téma-

tu „domácí úlohu“  (zpravidla něco, co je uvede již předem do tématu následují-

cího víkendu). Chybí-li dobrovolník na setkání, zjistí si sám, co si má do příštího 

setkání připravit. 
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7. V případě absence na některém z víkendu si každý doplní materiály 

k probranému tématu.  Z každého víkendu může být k dispozici též MP3 zá-

znam jednotlivých přednášek a aktivit.  

8. Páteční večery jsou vyhrazeny tzv. „kulturním večerům“, které má na starosti 

vždy někdo z bývalých dobrovolníků a jsou zaměřeny na poznání konkrétní ze-

mě. 

 

Technické záležitosti:  

1. Setkání jsou na různých místech ČR proto, abychom poznali co nejvíce salesi-

ánských míst v ČR a zároveň aby lidé z těchto míst poznali nás.  

2. Předpokládá se účast na všech 8 setká-

ních. Z vážných důvodu lze neúčast 

omluvit, maximálně však na třech setká-

ních.  

3. Cestovné na víkend se bude proplácet, 

proto je potřeba z každého víkendu mít 

od vás originální jízdenky. Proplácí se jen 

obyčejné jízdné, 2. třída, neproplácí se SC 

ani MHD jízdenky. Kdo nemá zákaznic-

kou kartu, dokoupí si ji!  

4. Příspěvek na stravování a ubytování na 

každý víkend je 300,- Kč. V případě vážné potřeby je možné jej po domluvě 

individuálně snížit.  

5. Zbylé náklady na víkendy (lektoři, materiál,...) hradí SADBA.  

6. Přijíždí se v pátek večer a odjíždí v neděli po skončení programu. 

7. Abychom nerušili ostatní ve spánku (společné pokoje!), bylo by dobré chodit 

spát nejpozději do 00:00.  

8. V ubytovacích prostorech se nekouří, případné vhodné místo na kouření je 

třeba domluvit.  

9. Program probíhá společný, individuální program po skončení programu je 

možný, ale prosíme nechodit ven bez domluvy (restaurace apod.).  

10. Včas potvrdit účast i neúčast na víkendu na moodle.  

 

I.9. Závěrečné testy  

Jazykové testy  

Dobrá znalost jazyka je jednou ze základních podmínek vyslání dobrovolníka do 

zahraničí.  I několik zkušeností z minulosti ukázalo, že nedostatečná jazyková 

znalost dobrovolníka velmi komplikuje jeho zapojení v hostitelské komunitě a jeho 
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přítomnost tak není v hostitelské komunitě přínosem, ale často i obtíží. Během 

přípravy je nutné zajistit průběžnou kontrolu jazykových schopností dobrovolníků:  

 v úvodním dotazníku musí zájemce o dobrovolnictví napsat krátký odstavec v 

jazyce země, do které se chystá  

 na moodle jsou vyvěšeny vzory jazykových testů  

 nejdéle do 3. setkání zajistit, aby s každým dobrovolníkem byl udělán rozhovor 

s daném jazyce (individuálně nebo i skupinově, aby dobrovolníci mezi vzá-

jemné srovnání). V případě nedostatečné znalosti jazyka je potřeba průběžně 

kontrolovat, zda se znalosti v průběhu přípravy zvyšují.  

Na sedmém víkendu skládají dobrovolníci jazykové testy – písemně a je-li to možné, 

i ústně. V případě neúspěchu s nimi není podepsána smlouva do doby, než test složí 

– musí tedy počítat i s větší časovou a finanční náročností přípravy.  

Vzory jazykových testů různých jazyků  - viz přílohy metodiky.  

 

Znalostní testy  

Díky akreditaci programu Cagliero u Ministerstva vnitra ČR je možné vystavit 

dobrovolníkům i závěrečný certifikát o absolvování 160h školení dobrovolníků. 

Podmínkou je účast na minimálně 5 víkendech a úspěšné složení závěrečného 

znalostního testu. Test obsahuje průřezové otázky ze všech probraných témat. 

Vzor certifikátu viz "G-Certifikát ESF na Cagliero.doc". 

Vzory znalostních testů – viz přílohy metodiky.  

 

I.10. Zkušební praxe  

Dobrovolníci, kteří nejsou již aktivně zapojeni jako animátoři v salesiánských 

místech, musí absolvovat povinnou zkušební praxi. Osvědčilo se však vyslat na 

zkušební praxi i aktivní salesiánské animátory. Zpravidla mají totiž zkušenosti pouze 

s konkrétním místem a konkrétními salesiány. Rozšíření obzorů je i pro ně často 

poznáním,  že „salesiáni a jejich práce jsou i v ČR různé“ a jsou lépe připraveni na 

ještě intenzivnější odlišnost práce v misiích.  

Obsah a cíle praxe je potřeba přizpůsobit potřebě každého dobrovolníka 

individuálně (podle jeho dosavadních zkušeností a potřeb):  

 dobrovolník má možnost vyzkoušet si, zda má dostatek předpokladů pro inten-

zivní práci s dětmi a mladými lidmi, 

 dobrovolník se seznámí se salesiánským místem a salesiánským přístupem 

v praxi,  

 dobrovolník získá inspirativní podněty pro budoucí práci s dětmi a mládeží, 
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 dobrovolník naváže osobní vztahy s lidmi ze salesiánského prostředí a zároveň 

dané salesiánské místo se osobně seznámí s budoucím dobrovolníkem tak, aby-

chom zvýšili pravděpodobnost jeho zapojení i po jeho návratu, 

 dobrovolník si vyzkouší život v řeholní komunitě, 

 tým Cagliera získá zpětnou vazbu o tom, zda a jak se dobrovolník osvědčil.  

 

Délka a intenzita praxe se řeší také individuálně. Ideální  je bloková 4týdenní praxe 

s bydlením v salesiánské komunitě. Není-li to možné (pracující dobrovolník, 

nemožnost najít hostitelskou komunitu apod.), hledají se náhradní varianty – kratší 

bloková praxe, méně intenzivní dlouhodobá praxe – např. 1x týdně v oratoři celý 

semestr/rok apod.  

 

Průběh zkušební praxe:  

 tým Cagliero vytipuje společně s dobrovolníkem místo a dobu, kdy by mohl ab-

solvovat zkušební praxi  

 člen týmu Cagliero zodpovědný za praxi se zkontaktuje se zodpovědnou osobou 

na místě s prosbou o přijetí dobrovolníka Cagliero na praxi 

 člen týmu Cagliero předá dobrovolníkovi kontakt na zodpovědnou osobu a po-

prosí ho, aby případné maily posílal v kopii pro informaci i jemu  

 dobrovolník po příchodu na místo absolvuje vstupní rozhovor s člověkem, který 

je za jeho praxi na místě zodpovědný – dohoda o cílech a očekáváních praxe 

 po ukončení praxe absolvuje dobrovolník závěrečný rozhovor se zodpovědným 

člověkem na místě – vzájemná zpětná reflexe jeho zapojení.  

 Člen týmu Cagliero se zkontaktuje s osobnou zodpovědnou za praxi dobrovolní-

ka a zjistí informace o jeho zapojení. Zároveň se pobaví s dobrovolníkem a prů-

běhu praxe a o všem informuje tým Cagliero.  

 

Kontakty na jednotlivá místa 

 

Místo Kontaktní osoba Kontakt Poznámka  

FMA 

Praha-Karlín  

Sestra Zdeňka Kůsová  zdenkafma@seznam.cz 

731625917 

Dívky zde mohou byd-

let v komunitě  

Brno-Líšeň P. Josef Mendel, SDB, ředitel 

(zodpovědná za praxi odešla 

v srpnu 2011)   

Vít Dlapka 

vit.dlapka@salesko.cz - zod-

povědný za praxe 

 

Mgr. Dana  Pospíchalová 

dana.pospichalova@salesko.cz 

 

mendel@sdb.cz 

605268665 

Chlapci zde mohou byd-

let v komunitě  

Praha-Kobylisy Michal Svoboda, SDB ředitel svobodam@sdb.cz  Ubytování je možné 

mailto:zdenkafma@seznam.cz
mailto:vit.dlapka@salesko.cz
mailto:dana.pospichalova@salesko.cz
mailto:mendel@sdb.cz
mailto:svobodam@sdb.cz
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731604071 zajistit na pohostinkách 

– 50 Kč za noc  

DIS Fryšták  František Bezděk 

frantisekbezdek@atlas.cz 

?? Praxe zde nemá příliš 

význam, nejde  zde tolik 

o pravidelnou činnost 

s dětmi a mládeží  

Ostrava Jiří Koudela, zaměstnanec 

Iva Pellarová, za-

městnanec 

 

599526369, 733361145 

koudela@ostrava.sdb.cz 

pellarova@ostrava.sdb.cz 

 

 

Teplice P. Ladislav Nádvorník, SDB 

Ředitel 

Jana Švecová  

<jana.svecovaa@gmail.com> 

ssst@teplice@sdb.cz 

603845460 

Možnost zajistit ubyto-

vání v komunitě – i pro 

holky 

Brno-Žabovřesky  Milada Kudelová 

Zaměstnankyně 

koordinatorka.praktikantu@   

brno.sdb.cz 

 

 

Plzeň P. Tonda Nevola, SDB 

Ředitel 

nevola@sdb.cz 

 

 

Zlín P. Petr Kopřiva, SDB, ředitel saleklub@quick.cz   

 

Právní úprava praxe 

Právně jsme praxi dobrovolníků zatím neřešili, žádné místo nevzneslo požadavek na 

smlouvu se SADBOU. Bude-li  potřeba přítomnost dobrovolníka právně ošetřit, jsou 

dvě možnosti:  

 smlouvou obdobnou smlouvě o zajištění odborné praxe  (pak je dobrovolník ve-

den jako „praktikant“), 

 dobrovolnickou smlouvou (pak je veden jako „dobrovolník“). 
 

Vzor smlouvy mezi SADBOU a Salesiánským střediskem v Praze-Kobylisích viz „G-

Smlouva o zajištění praxe – SADBA-Kobylisy.doc“.  

Právní otázky je možné řešit s právničkou provincie JUDr. Bernáškovou – je předem 

nutné se domluvit s ekonomem Evženem Rakovským (ekonom@sdb.cz).  

 

Pojištění dobrovolníků v průběhu praxe  

Pojištění za škodu způsobenou dobrovolníkem během jeho praxe v některém 

salesiánském středisku zatím SADBA neřešila. Jako inspiraci je možné použít právní 

rozbor z roku 2006 společnosti Proxima Sociale:  

 

V rámci pracovní skupiny byla řešena i otázka možné odpovědnosti za škodu způsobené 

stážistovi, tedy aby tuto odpovědnost nesla škola nikoli pracoviště. Tato otázka, mnohdy 

podceňovaná se ukázala, hlavně ve vztahu k nově platnému zákoníku práce, jako velmi 

důležitá.  

mailto:koudela@ostrava.sdb.cz
mailto:pellarova@ostrava.sdb.cz
mailto:ssst@teplice@sdb.cz
mailto:koordinatorka.praktikantu@%20%20%0Bbrno.sdb.cz
mailto:koordinatorka.praktikantu@%20%20%0Bbrno.sdb.cz
mailto:nevola@sdb.cz
mailto:saleklub@quick.cz
mailto:ekonom@sdb.cz
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Je asi jasné, že každá praxe studenta by měla být právně řešena  bilaterální smlouvou mezi 

pracovištěm a školou (lépe trojstrannou dohodou student-pracoviště-škola) . V této smlouvě 

jsou upraveny veškeré podmínky jakým způsobem praxe probíhá, jak dlouho a kde přesně se 

student bude praxe účastnit, případná odměna organizaci za poskytnutí praktikantského 

místa atd. Jedním z bodů, který je nutně smluvně upravit , je i případné plnění odpovědnosti 

za škodu způsobenou stážistovi v době výkonu praxe. Od 1.1.2007 však nabyla účinnosti 

příslušná nová ustanovení občanského zákoníku (§ 426a OZ) a zákoníku práce (§ 391 ZP). 

Vznikla tím nepřehledná situace, protože není úplně jasné, kterým z obou zákonů se má 

odpovědnost za škodu způsobenou stážistovi řídit. Právě na tom ale závisí, bude-li možné se 

od příslušných zákonných ustanovení odchýlit smlouvou mezi stranami. Zákoník práce totiž 

takovou možnost výslovně zakazuje (§ 2 odst. 1 ZP), zatímco občanský zákoník nikoliv 

(naopak § 2 odst. 3 OZ takovouto možnost náhrady škody poskytuje). 

Vzhledem k tomu, že nový zákoník práce je zákonem speciálním (upravuje specifické otázky) 

ve vztahu k občanskému zákoníku (ten je obecnou normou) , má i v tomto případě ustanovení 

zákoníku práce přednost. Tomu odpovídá i formulace v § 2 odst. 1 ZP: „…není li v tomto 

zákoně dále stanoveno jinak…“ – zákoník práce tak vylučuje, aby odchylná smluvní úprava 

náhrady škody byla umožněna jiným zákonem než samotným ZP.  

Nová právní úprava tak neumožňuje odchylnou smluvní dohodu mezi stranami a taková 

dohoda je neplatná. Nicméně nový zákoník práce (§ 20ZP)  také stanoví, že právní úkon 

(smlouva) se považuje za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti 

nedovolá. V praxi to tedy znamená: Pokud bude smlouva o odpovědnosti za škodu uzavřena a 

ke škodě skutečně dojde, bude škodu povinna nahradit škola, pokud se před soudem nedovolá 

neplatnosti smlouvy. Pokud by se neplatnosti dovolala, soud by zřejmě rozhodl, že smlouva 

skutečně neplatná je (viz. argumentace výše), a škodu by muselo nahradit pracoviště. 

 

Co to, z našeho pohledu, znamená pro nás, jako pracoviště které poskytuje místa k praxím: 

 

Mít dobře smluvně ošetřené veškeré náležitosti k praxi  

Orientovat se na dlouhodobou spolupráci s námi ověřenými školami, kde se tyto otázky 

diskutovaly a kde je alespoň předpoklad, že z případné vzniklé situace škola převezme 

zodpovědnost 

Zodpovědně předcházet možným rizikům (právě v nízkoprahových a terénních programech 

možná rizika jsou) 

A hlavně nezanedbávat přípravu praktikanta před nástupem do praxe (provést školení práce 

v organizaci, mít podepsanou od praktikanta dohodu o mlčenlivosti, definovat místo, kde si po 

dobu praxe může uschovat věci –pro případ krádeže, provést školení bezpečnosti práce a 

požární ochrany – mít také dokument kde se praktikant podepisuje, že tímto školením prošel, 

mít před zahájením praxe podepsané veškeré dohody a smlouvy mezi školou, pracovištěm a 

studentem – tedy nezahajovat praxi s prohlášením „…já vám to donesu později…“ což 

studenti mnohdy zkoušejí atd.) 
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Může se zdát, že by tato úskalí mohla pracoviště vést cestou, že žádné praktikanty přijímat 

nebude. To by byl zásadní omyl. Pracoviště si musí uvědomit, že právě v kvalitně poskytnuté 

praxi na kvalitním pracovišti dává oboru sociální práce svůj vklad a pro jeho samotnou 

budoucnost je nesmírně důležité, aby ze škol odcházeli studenti připravení pro výkon své 

profese i po praktické stránce. Každé pracoviště totiž, tyto v současné době studenty, bude 

jednoho dne potřebovat jako kolegy.  

 

Zpracoval: 

Ladislav Rokos, koordinátor DS a praxí, o.s. Proxima Sociale, rokos@proximasociale.cz 

 

Právní analýzu provedl: 

Mgr. Filip Hajný, právník, dobrovolník v Občanské poradně o.s. Proxima Sociale 

 

I.11. E-learning  

 

Na podporu prezenčního vzdělávání využíváme e-learningový systém Moodle. Je to 

jeden z nejrozšířenějších freewarových vzdělávacích systémů, využívaný na celém 

světě miliony uživatelů. Jednotlivé kurzy jsou na http://skola.janbosko.cz.   

Elektronická podpora vzdělávání umožňuje: 

 informovanost o probíhajícím ročníku: termíny a místa setkání, pozvánky apod.; 

 možnost potvrdit svou účast a neúčast na nejbližším víkendu; 

 zadávání domácích úkolů i jejich odevzdávání; 

 kontakt přípravného týmu s dobrovolníky mezi jednotlivými školeními; 

 vzájemnou komunikaci účastníků konkrétního ročníku mezi sebou navzájem; 

 hodnocení proběhlého školení jeho účastníky; 

 hodnocení (známkování) účastníků přípravným týmem,  

 sdílení informací pouze mezi týmem (neviditelné pro účastníky).  

 

Co je nutné dávat na moodle pro účastníky:  

 úvodní dotazník,  

 vzory jazykových testů,  

 seznam dobrovolníků v terénu  s kontakty a daty odletu/příletu,  

 prezentaci o Caglieru a Adopci nablízko,  

 odkaz na www.facebook.cz/adopcenablizko,  

 pozvánku na každý víkend s podrobnými informacemi,  

 manuály z víkendů,  

 ohlášky po víkendu,  

mailto:rokos@proximasociale.cz
http://www.facebook.cz/adopcenablizko
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 úkoly na víkendu,  

 odkaz na fotografie a MP3 z víkendu,  

 příp. hodnocení víkendu (není-li na něj prostor na konci víkendu).  

 

Co je dobré dávat na moodle pro tým:  

 Zápis z porad  

 Pololetní dotazníky od dobrovolníků v terénu  

 Souhrn informací o praxi dobrovolníků  

 Souhrn informací o umístění dobrovolníků  

 Zápisy z individuálních pohovorů s dobrovolníky  

 

I.12. Zapojení tzv. nevěřících 

Většina přihlášených má zkušenost s aktivním křesťanským životem ve smyslu 

pravidelné účasti na životě církve. V každém ročníku se však vyskytnou i lidé, kteří 

se s křesťanskými programu setkávají poprvé. Často to jsou lidé se silným sociálním 

cítěním, empatií i zkušenostmi v práci s dětmi a mládeží. Většinou nemívají 

negativní vztah k náboženství, vědí totiž předem, že být salesiánským 

dobrovolníkem znamená pracovat v křesťanském společenství. Tím, že zpravidla 

neměli možnost se s aktivním křesťanstvím setkat dříve, je dobré zajistit, aby jejich 

první krůčky mezi křesťany byly pozitivní. Jak k tomu přispět?  

 Před první společnou modlitbou říci výslovně, že jsme křesťanská organizace 

stavící svoji činnost na křesťanských hodnotách. Ty vycházejí z osobní víry 

v milujícího Boha. Chvíle společného ztišení a vnímání Boha jsou pro proto nás 

důležité. Stejně tak podstatné budou pro salesiány/sestry, se kterými budeme 

společně pracovat. Očekáváme tedy, že společných duchovních programů se bu-

dou účastnit všichni i jako forma přípravy na dobrovolnou službu. Samozřejmě 

však respektujeme vnitřní svobodu každého z nás. Nikdo proto není nucen dělat 

vnější gesta (kříž, klečení, …), která by neodpovídala vnitřnímu postoji. Přetvář-

ka není křesťanská zbraň. 

 Výslovně nabízet vysvětlení nejasných věcí, úkonů, postojů.  

 První společná mše svatá je komentovaná (proč se zrovna teď dělá tento úkon), 

každý dostane do ruky texty k liturgii.  

 Společné duchovní téma na některém víkendu: Co se odehrává během liturgie. 

(?) – zatím nikdy nebylo, ale zdá se dobré pro všechny, i aktivní křesťany.  

 Aktivní lidské doprovázení během jednotlivých víkendů.   
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I.13. Pokyny pro dobrovolníka po podpisu smlouvy 

 

1. Pojišťovna – Dobrovolník nahlásí ve své zdravotní pojišťovně změnu pojiš-

těnce na kategorii „osoba vykonávající dlouhodobou dobrovolnou službu“ a 

kopii potvrzené změny zašle  na SADBU (ofocený papír poštou nebo naske-

nované mailem nebo faxem na číslo 283 029 113). Nesmí se z pojištění odhlásit 

a nesmí vracet kartičku pojištěnce! K návštěvě pojišťovny potřebuje smlouvu 

mezi dobrovolníkem a SADBOU a kopii akreditace SADBY. Tento bod neplatí 

pro dobrovolníky odcházející přes program EVS – ti se z pojištění odhlásit 

musí.  

2. Ambasáda – dobrovolník nahlásí na www.drozd.mzv.cz svůj pobyt v zemi – 

česká ambasáda v zemi musí mít přehled, kde jsou čeští dobrovolníci pro pří-

pad krizové situace (zemětřesení, povodně apod.).  

3. Zajistit vízum (není-li již zajištěno před uzavřením smlouvy) – do některých 

zemí je potřeba jej zajišťovat na poslední chvíli, protože platí od data vystave-

ní, nikoli od data, které uvedeme. SADBĚ  pak dobrovolník kopii víza a origi-

nál dokladu o zaplacení víza, pokud jej SADBA proplácí.   

4. Po posledním očkování u MUDr. Muchy vrátí dobrovolník SADBĚ kartičku 

s přehledem očkování.  

5. Kopie dokumentů – Udělat a vzít s sebou kopii pasu, letenky a víza pro pří-

pad, že je dobrovolník ztratí nebo mu je někdo ukradne.  

6. Kontaktní údaje – Doma nechá dobrovolník všechny potřebné kontaktní úda-

je – na zodpovědnou osobu v přijímající organizaci, na SADBU, na českou 

ambasádu v zemi i zahraniční ambasádu v ČR. Všechny kontakty si vezme i 

s sebou.   

7. Informovat PO o příjezdu (datum, čas, číslo letu a jméno letecké společnosti) 

a domluvit podrobnosti (co s sebou atd.).  

8. Plná moc – Je velmi dobré napsat a nechat ověřit plnou moc pro někoho 

z blízkých dobrovolníka (rodiče atd.) pro případ, že za něj budou muset něco 

vyřizovat. Pozor! Česká pošta neuznává ověřené plné moci, je potřeba přímo 

na některé z pošt vyplnit tzv. kartičku zmocněnce pro člověka, kterého si určí-

te.  

9. Učit se jazyk a zjišťovat další info o zemi – Udržovat intenzivní kontakt s ex-

dobrovolníky ve stejném místě a současnými dobrovolníky v terénu!  

10. Hromadný mail – SADBA zřídila adresu caglierodopisy@centrum.cz. Každý 

mail, který na tuto adresu dojde, je automaticky rozeslán týmu Cagliero + 

ostatním dobrovolníkům stejného ročníku + cca 30 ex-dobrovolníkům.  

11. Webové stránky + fotoalba – každý dobrovolník si předem promyslí, zda bu-

de mít své webové stránky a kam bude umisťovat fotografie z terénu. Vlastní 

http://www.drozd.mzv.cz/
mailto:caglierodopisy@centrum.cz
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webové stránky je možno vytvořit např. na www.sadba.org nebo na 

www.signaly.cz. Fotografie je možné dávat třeba na www.rajce.net, na face-

book apod.  

12. Máte-li facebook – napsat čas od času krátký pozdrav nebo odkaz na fotky na 

stránku Adopce nablízko – www.facebook.com/adopcenablizko.  

 

I.14. Povinnosti dobrovolníků přes Evropskou 

dobrovolnou službu (EVS)  

Dobrovolníci, kteří nejsou vedeni přes Ministerstvo vnitra, ale přes program 

Evropské unie „Evropská dobrovolná služba“, mají veškeré náklady pokryté z 

dotace. Jsou však na ně kladeny větší administrativní nároky než na ostatní 

dobrovolníky:  

 Přesný začátek a konec dobrovolné služby musí být pevně dán nejpozději 

v březnu (žádost o schválení projektu se podává zpravidla do 1. dubna).  

 Letenku/jízdenku si dobrovolníci mohou koupit až po začátku projektu (podává-

li se žádost k 1. 4., začíná projekt zpravidla 1. 7., podává-li se žádost k 1.6., začíná 

projekt běžet až 1. 9.).  

 Povinnost zúčastnit se 4 víkendových setkání organizovaných Národní agentu-

rou Mládež v akci.  

o Pre-departure training – koná se v  České republice  

o On-arrival training – koná se v hostitelské zemi  

o Mid-term training – koná se v hostitelské zemi  

o Evaluation training – koná se v České republice.  

 Součinnost se SADBOU při uzavírání třístranné smlouvy o výkonu dobrovolné 

služby.  

 Součinnost se SADBOU při uzavírání pojištění přes pojišťovnu AXA (podpis 

dobrovolníka + uvedení osoby, která je oprávněna získat pojistku v případě úmr-

tí dobrovolníka)  

 Povinnost uchovat boarding pass / jízdenku z cesty do hostitelské komunity a 

zpět.  

 Vyplnit čtyřstránkovou závěrečnou zprávu dobrovolníka po ukončení dobrovol-

né služby.  

 

I.15. Harambeé a vyslání misionářů v Turíně  

 

http://www.sadba.org/
http://www.signaly.cz/
http://www.rajce.net/
http://www.facebook.com/adopcenablizko
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11. 11. 1875 vyslal Don Bosco v Turíně první misijní výpravu salesiánů do jižní 

Ameriky. Od tohoto roku je každý rok vysílána další skupina nových salesiánů-

misionářů. Slavnostní bohoslužba probíhá vždy čtvrtou neděli v září a celebruje ji 

hlavní představený salesiánů. Vyslání se účastní i sestry salesiánky a zástupci 

misijních dobrovolníků z různých zemí světa. Při příležitosti vyslání dobrovolníků 

organizuje VIS, salesiánská misijní organizace v Itálii, celonárodní setkání mladých 

lidí, tzv. Harambeé. Jeho cílem je posílit misijní smýšlení a povzbudit mladé lidi 

k pomoci chudším lidem. Harambeé je otevřeno i pro mimoitalské skupiny, většina 

programu však probíhala v italštině. Ústředí salesiánů v Římě však usiluje o změnu a 

přizpůsobení programu i pro mimoitalské skupiny.  

Čeští dobrovolníci se vyslání zúčastnili do roku 2011 celkem čtyřikrát:  

 2007 –  manželé Chrástečtí  

 2009 – Lukáš Petrucha 

 2010 – Veronika Osohová, Monika Petruchová  

Počet českých účastníků se pohyboval každý rok mezi 4 a 8. Cesta na vyslání bývala 

spojena s poutí po stopách Dona Boska.  

I.16. Formální náležitosti pro koordinátora  

Koordinátor Cagliera zajišťuje tyto dokumenty ke každému víkendu:  

1. Náhrada cestovného pro dobrovolníky (je-li hrazeno z ESF) 

2. Náhrada cestovného pro realizační tým (= nelze mu proplatit cestovné z ESF).  

3. Prezenční listina  

Na prezenční listině jasně oddělit skupiny: noví dobrovolníci, ex-dobrovolníci, realizační tým. Reali-
zační tým nesmí být nikdy veden jako ex-dobrovolníci.  

4. Příspěvek na stravování od dobrovolníků  

5. Smlouva na ubytování  

Řešil vždy Tomáš. Závisí, jestli mají živnostenské oprávnění na poskytování ubyto-

vání.  

6. Závěrečná zpráva  

 

 

I.17. Seznam věcí na víkend  

 

Pokud jedeme na víkend autem, bereme s sebou tyto věci. Jejich přípravu má 

většinou na starosti zahraniční dobrovolník v SADBĚ.  

 

 velké papíry typ flipchart cca 5 kusů 
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 velké fixy (markers) cca 10 kusů 

 foták (v SADBĚ) + nabité baterky, případně nabíječku  

 kytara 

 zpěvníky Hlaholy 15 ks + anglické zpěvníky  

 toolbox s různými kancelářskými potřebami 

o tužky 

o propisovačky 

o nůžky 

o guma 

o izolepa 

o lepidlo 

 letáčky – každý cca 30 kusů :  

o Adopce nablízko  

o Zadarmo jsme dostali, zadarmo dávejme 

o Cagliero 

o SADBA (česky) 

o Animátoři 

o Come in 

o Bulharsko 

 Alba od dobrovolníků – všechny země  

 Desky s klipsnou  

 Dopisy od dobrovolníků – v knihovně? 

 Sirky nebo zapalovač  

 Modré velké výstavní bannery – 11 ks 

 Projektor včetně reproduktorů a prodlužovačky 

 Natištěné manuály na víkend – Jana připraví vysvětlí  

 Natištěné manuály z minulých víkendů (až od 2. víkendu) 

 Zabalit opatrně sklenici s modlitbami (stůl v kanceláři, papír je ve skřínce v 

kanceláři 

 Různé stolní hry (hlavně bang) + diablo apod. 

 Krabici s jídlem ze skladu  

 Funkční děrovačku na A5 papíry  

 Mp3 nahrávač + dobré baterky  

 Formuláře – připraví a vysvětlí Jana  

 Mály zvoneček na svolávání lidí  

 Lékarnička malá  

 Knihovnička na půjčení (pár knih podle Jany instrukci + nějaká misijní DVD) 

 Šnůra + 50 kolíčků 

 Lepící papíry na jmenovky 

 Propag věci.  

 Taška na mály 2x 

 Bílé papíry A3 – A5 

 3 Šátby 

 Logo ESF!!!  
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I.18. Spolupráce s dalšími salesiánskými 

organizacemi  

V březnu 2011 proběhlo v Římě setkání sedmi vedoucích volontariátu:  

 Adam Rudin – USA  

 Laureen Bicknell – Austrálie  

 Jane Mellett – Irsko  

 Jana Švecová – Česká republika  

 P. Petrus Obermüller – Rakousko  

 Ela Jakubek – Polsko  

 James ?? – Velká Británie  

Setkání bylo iniciováno Laureen z Austrálie, která program vysílání dobrovolníků 

v Austrálie vytvořila před 5 lety. Jejím cílem bylo posílit mezinárodní spolupráci. Se-

tkání se celou dobu účastnil P. Václav Klement, hlavní rádce pro misie. Závěr setká-

ní:  

 vytvoření tzv. formačního minima pro všechny salesiánské organizace, vysíla-

jící dobrovolníky,   

 vytvoření databáze hostitelských míst,  

 vytvoření společného webového prostory ke sdílení zkušeností, kontaktů na 

hostitelské komunity apod.,  

 kampaň na posílení péče hostitelských komunit o evropské dobrovolníky jako 

jejich příspěvek Projektu Evropa,  

 pravidelná setkávání vedoucích volontariátu – na regionální úrovni, každý 

region by měl mít svého „regionálního zástupce“, ti by se scházeli společně 

s někým z „ústředí“ salesiánů.  

Hromadné maily ohledně novinek chodí na cagliero@sadba.org. Prozatím byl vytvo-

řen webový prostor na Agoře (interní platforma salesiánů celosvětově). Jak se do ní 

přihlásit?  

Podmínkou je registrace na www.sdb.org (cagliero@sadba.org je registrováno – user 

cagliero, heslo 8adba2009,  jméno SADBA Cagliero). Otevřít www.sdb.org. Přihlásit 

se. Kliknout na AGORA vpravo dole. Znova se přihlásit.  Pokud se to udělá 

v opačném pořadí, nefunguje to.  

 

Weboví správci (pro technické problémy, nikoli obsahové) jsou:  

 webmaster@sdb.org – P. Mario Baroni (webmaster, z Itálie) 

 jbfox@sdb.org – P. Julian Fox ( zodpovědný za web, z Austrálie) 
 

J.  Doprovázení dobrovolníků v terénu  
 

mailto:cagliero@sadba.org
http://www.sdb.org/
mailto:cagliero@sadba.org
http://www.sdb.org/
mailto:webmaster@sdb.org
mailto:jbfox@sdb.org
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Dobrovolníci mají povinnost po příletu/příjezdu do hostitelské komunity poslat 

zprávu SADBĚ o tom, že v pořádku dojeli.  

Koordinátor Cagliera udržuje pravidelný kontakt s dobrovolníky v terénu – přes 

skype, telefon či maily. Nezapomíná na narozeniny dobrovolníků! Zároveň udržuje 

pravidelný kontakt s člověkem zodpovědným za dobrovolníka v hostitelské 

komunitě.  

V pololetí dobrovolné služby pošle koordinátor Cagliera dobrovolníků v terénu 

pololetní dotazník (viz přílohy).  

Hromadné maily z terénu posílá dobrovolník i na adresu 

caglierodopisy@centrum.cz, tak aby o jeho situaci byl informován i celý tým a další 

dobrovolníci v terénu. Správu mailu měl na starosti 3 roky Jakub Řeháček, po něm to 

měl převzít Franta Rochovanský. Vzhledem k tomu, že František pak přestal 

komunikovat (nevím, co se stalo), převzala koordinace zase SADBA. Schránka 

caglierodopisy@centrum.cz nefungovala spolehlivě. Hledá se proto nový mail, který 

by umožnil hromadné přeposílání + zároveň možnost přiložit objemnou přílohu (to 

nejde například na www.pandora.cz). Teď se zdá, že hromadný mail na centru opět 

funguje. Více o hromadném mailu viz soubor G-hromadný mail 

caglierodopisy@centrum.cz.xls. Do schránky je potřeba se alespoň 1x za 6 měsíců 

přihlásit, jinak bude deaktivována.    

Dopisy od dobrovolníků jsou umisťovány pravidelně na www.sadba.org, 

www.signaly.cz a www.facebook.com/adopcenablizko.  

Koordinátor Cagliero ověřuje, zda dobrovolníci posílají zprávy i svým dárcům.  

Před ukončením dobrovolné služby zašle koordinátor dobrovolníkům instrukce 

k ponávratovým povinnostem – viz kapitola 11.  

Před návratem do ČR je dobré poslat dobrovolníkům také závěrečný dotazník, neboť 

se dá použít i jako podklad pro závěrečné hodnocení mezi dobrovolníkem a 

hostitelskou komunitou.  

 

 

 

J.1. Požadavky na hostitelskou komunitu 

 

V případě nového hostitelského místa je potřeba  s hostitelskou komunitou domluvit 

obsah dobrovolné služby tak, aby co nejvíce naplňovala ideály kvalitního 

salesiánského dobrovolnictví. V případě hostitelské komunity v ČR se jedná o tyto 

praktické body (pro zahraniční komunity je nutne je přizpůsobit):  

 

1. Před nástupem dobrovolníka  

mailto:caglierodopisy@centrum.cz
mailto:caglierodopisy@centrum.cz
http://www.pandora.cz/
mailto:caglierodopisy@centrum.cz.xls
http://www.sadba.org/
http://www.signaly.cz/
http://www.facebook.com/adopcenablizko
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 setkat se  s dobrovolníkem a zjistit  jeho schopnosti, možností,..  

 vytvořit rámcově harmonogram pracovní doby (min. 1 den v týdnu volno)  

 vytvořit  rámcově náplň činnosti  

 domluvit dovolenou (min. 4  týdny za 12 měsíců služby)  

 příp. domluvit zkušební praxi ještě před nástupem na dobrovolnickou službu  

 uzavřít smlouvu s vysílající organizací (SADBA)  

  

2. V průběhu dobrovolnické služby 

 poskytnout ubytování  (na vlastní náklady)  

 poskytnout  pravidelnou stravu (na vlastní náklady )  

 stanovit  kontaktní osobu pro dobrovolníka – její úkoly: 

o ujmout se dobrovolníka na začátku a dát mu vědět, že hlavně na něj se 

může kdykoli obracet 

o pravidelně se scházet s dobrovolníkem  (min. 2x do měsíce) – vyjasnit 

problémy, popovídat  o tom, jak se cítí, co by potřeboval atd. 

o kromě těchto schůzek se i neformálně zajímat o to, co  dobrovolník dělá 

a jak se mu daří 

o poskytovat zpětnou vazbu pro dobrovolníka (co dělá dobře, co by mohl 

zlepšit,...) 

o starat se o osobnostní i duchovní růst dobrovolníka (nemusí jít přímo o 

osobní doprovázení, ale ta kontaktní osoba by měla vědět, zda má dob-

rovolník nějakou spřízněnou osobu, která ho „doprovází“ – pokud ne, 

pokusit se zajitit,  aby někdo takový byl) 

o apod.    

 při příchodu :  

o seznámit ho  s projektem a  jeho konkrétními úkoly 

o seznámit ho s pravidly života v domě a v komunitě  

o představit ho zaměstnancům i lidem ve farnosti  

o zapojit ho do místního společenství mladých lidí  

 umožnit účast na komunitním životě (zvát ho k modlitbám, na duchovní ob-

novy, výlety,...) 

 poskytnout  kapesné 1000,- Kč/měsíc (na vlastní náklady)  

 pokud vyvstanou nějaké problémy či rizika, hned informovat  SADBU 

 průběžně komunikovat se SADBOU o tom, jak dobrovolnická služba probíhá 

 umožnit účast na přípravných víkendech nových dobrovolníků Cagliera (vy-

užije se zároveň i na rozhovor dobrovolníka se supervizorem) 

 

3. Co zajišťuje SADBA jako vysílající organizace – jen stručně pro informaci: 

 přípravná školení dobrovolníka na výkon dobrovolnické služby (8víkendová 

příprava) 

 základní zdravotní pojištění  

 pojištění odpovědnosti za škodu  

 sociální (důchodové) pojištění  

 supervizora 



 I. Obecná část 
J. Doprovázení dobrovolníků v terénu 

111 I I  

 

Pozn:: V některých místech (např. Svazijsko) byl problém vykomunikovat vůbec 

jenom smlouvu na dobrovolníka, natož tato podrobná pravidla. Místní salesiáni 

nereagovali tak pružně a rychle, jak bychom potřebovali.  Je otázka, jestli vůbec 

v budoucnosti s takovými místy spolupracovat…  

 

J.2. Krizový manuál  

 

Do budoucnosti je potřeba vytvořit tzv. krizový manuál. Jeho cílem je promyslet 

různé krizové situace, které mohou během dobrovolné služby nastat, a možné 

způsoby jejich řešení. Možné situace:  

 Dobrovolník ztratí doklady 

 Nešťastný dobrovolník   

 Nezvěstný dobrovolník  

 Těžce zraněný dobrovolník  

 Úmrtí dobrovolníka  

 příp. další…  

 

J.3. Finanční podpora hostitelské komunity  

 

Někteří dobrovolníci chtějí podpořit své hostitelské místo finančně již během svého 

pobytu. Je možné to dělat dvěma způsoby:  

1. Přes účet SADBY 

 Výhody:  

 možnost vystavit potvrzení o daru pro dárce,  

 SADBA získá nové kontaktní osoby, které mohou i v budoucnosti pod-

pořit další dobrovolníky nebo projekty SADBY,  

 SADBA může převzít komunikaci s dárci, aby tím nebyla zatížen dobro-

volník v terénu a mohl se plně věnovat práci,  

 legalita vybírání peněz od dárců – registrace veřejné sbírky.  

 

Nevýhody:  

 právo SADBY odečíst si max. 15% na administrativní náklady spojené 

s evidencí darů,  

 povinnost uzavřít smlouvu o spolupráci mezi SADBOU a podpořeným 

dílem,  
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 menší transparentnost navenek.  

  

2. „Na vlastní pěst“  

Dobrovolníci si mohou zřídit i svůj vlastní účet na dary nebo je přijímat na svůj 

vlastní účet. Je však třeba dobrovolníky upozornit na existenci zákona o veřejné 

sbírce a nezákonnosti finančních sbírek, pokud jsou určeny pro širokou anonymní 

veřejnost.  
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K.  Dobrovolníci po návratu  
 

K.1. Prožitá zkušenost  

 

Z dobře prožité dobrovolné služby mohou vyrůst dva postoje.24 Týkají se 

kteréhokoliv dobrovolníka bez ohledu na jeho víru nebo náboženství. 

 

Život jako dar a služba 

Dobrovolník si může uvědomit, že je povolán žít život jako dar, který jsme dostali 

zdarma a máme jej prožít ve službě životu druhých. 

Je to kultura povolání, která se stane prožívanou skutečností, když dobrovolník 

přijme důležité postoje a hodnoty jako jsou: obrana a podpora posvátného 

charakteru lidského života; důvěra v sebe a svého bližního; niternost, která umožní 

objevit v sobě a v bližním přítomnost a působení Boha; ochotu převzít zodpovědnost 

a pracovat ve prospěch druhých v postoji velkorysé služby; odvahu snít a chtít 

mnoho pro dobro druhých.  

Tuto vizi je třeba rozvíjet již během přípravy dobrovolníků, aby inspirovala jejich 

plány a službu. Bez toho by se jejich dobrovolná služba mohla stát jen malou 

uzavřenou epizodou života ve společnosti a v církvi. 

 

Postoj nezištné služby a solidarity  

Dobrovolná služba je skutečnou školou života především pro mladé lidi. Pomáhá 

vychovávat ke kultuře solidarity vůči druhým, především nejpotřebnějším, 

k přijímání, otevřenosti a velkorysému odevzdání. 

Proto se svět stává více lidský: díky různým formám solidarity a služby, které 

dobrovolná služba přináší a uskutečňuje. Společnost je tak pozornější vůči 

důstojnosti lidské osoby a jejímu očekávání.  

Lidská bytost může plně realizovat sama sebe, jen když se z lásky daruje bližním.  

Toto může dobrovolník poznávat prostřednictvím své služby.  

 

 

                                            
24 Dobrovolná služba v salesiánském poslání, 2008, str. 24 
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K.2. Povinnosti po návratu dobrovolníka 

 

1. Přílet - Po příletu do ČR informuje dobrovolník SADBU a hostitelskou komuni-

tu, že v pořádku doletěl domů.  

2. Úřad práce -  Bude-li si dobrovolník teprve hledat práci, může se nahlásit na 

úřad práce a zažádat o podporu v nezaměstnanosti. Doba dobrovolnictví se po-

čítá pro účely nároku na finanční podporu v nezaměstnanosti jako doba za-

městnání – nezapomenou vzít s sebou dobrovolnickou smlouvu.  Ověřit Eva 

3. Zdravotní pojištění – Do 8 dnů od ukončení dobrovolnické smlouvy (nemusí se 

krýt s přesným návratem domů) je potřeba nahlásit na zdravotní pojišťovnu 

návrat do ČR.  

4. Dárci - Dobrovolník zkontaktuje osobně lidi, kteří ho jakkoli podporovali  (fi-

nančně, materiálně,...) a předá jim dárek.  Zároveň jim nabídne možnost podpo-

řit i další dobrovolníky tento nebo příští rok. Předá letáček Adopce nablízko, 

ukáže seznam dobrovolníků, kteří letos odjíždí + letáček na DMS pro dobrovol-

níky.  Spolupráce s Tomášem 

5. Závěrečný dotazník - Dobrovolník vyplní závěrečný dotazník. Je ideální si ho 

vzít s sebou jako podklad pro hodnocení s hostitelskou komunitou a vyplnit jej 

společně se zodpovědnou osobou tam. Závěrečný dotazník pošle dobrovolník 

SADBĚ.  

6. Hodnocení - Povinnost zúčastnit se víkendového hodnotícího setkání po návra-

tu. (zpravidla září/říjen).  Termín poslat před návratem 

7. Album – Do 3 měsíců po návratu pošle dobrovolník SADBĚ cca 5-10 stránek 

s fotkami a základními informacemi o proběhlé službě. Na první stránce: jméno 

dobrovolníka + fotka + země + doba dobrovolnictví. Album by mělo být pouta-

vé s méně popisnými informacemi. Stačí poslat elektronicky, SADBA má mož-

nost barevného tisku.  

8. Přednášky, články,... – Dobrovolník by měl informovat SADBU o všech veřej-

ných přednáškách, interview, které poskytuje na veřejnosti. Při každém poví-

dání je potřeba zmínit www.adopcenablizko.cz. I další dobrovolníci potřebují 

pomoc.  Ukázat na honodtícím setkání PR archiv 

9. Koordinátor Cagliero pošle hostitelské komunitě mail se závěrečným hodnotí-

cím dotazníkem a poděkováním za zapojení o dobrovolníka.  Promyslet, jak do-

stat hodnocení z komunit (po skype ???) 

"G-Final evalution of the voluntary service.doc", "G-Verifica finale del volonta-

rio.doc", "G-Závěrečné hodnocení dobrovolníka od hostitelské komunity.doc"  

 

 

 

http://www.adopcenablizko.cz/
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K.3. Hodnotící setkání po návratu  

 

Koordinátor Cagliera se spojí s dobrovolníkem co nejdříve po jeho návratu z terénu a 

nabídne mu aktuální pomoc. Hodnocení prožité dobrovolné služby probíhá 

zpravidla skupinově formou víkendového setkání, případně individuálního 

pohovoru. Hodnotící setkání může být vedeno supervizorem programu, externím 

psychologem nebo členem týmu Cagliero. Někteří psychologové doporučují, aby 

hodnocení (nebo alespoň jeho část) probíhalo bez přítomnosti vedoucích programu 

Cagliero.  Setkání je povinné, v případě, že se někteří nemohou zúčastnit řádného 

setkání v říjnu, uskuteční se pro ně náhradní setkání. Účast dobrovolníků na setkání 

se zapisuje na jednotlivé listy na S:/sadba11/cagliero – ex-dobrovolníci/hodnotící 

setkání ex-dobrovolníků účast.xls.  

Nepsat si zápis při tom, ale dodatečně.  

 

Cíl hodnotícího setkání:  

 Prostor „vypovídat“ se ze všeho, co během dobrovolné služby prožili.  

 Zpětná vazba pro SADBU.  

 Možnost porovnat vzájemně své zkušenosti.  

 

Návrh programu víkendu 

 

Pátek 

- 19:00 večeře  

- 20:00 Neformální večer – přípitek, povídání, promítání fotek  

- 21:30 Modlitba + slůvko  

 

Sobota  

- 8:00 snídaně 

- 8:45  zahájení programu – společná píseň + modlitba  

- 9:00 hra na úvod – vymění se ten, kdo… (komu chutnalo jídlo v zemi, komu se 

někdy stýskalo…)   

- 9:10 – 1. blok hodnocení  - někdo zapisovat (pro ostatní, pak se dá schválit zá-

pis)  

- 9:10 - První kolečko na osvěžení a seznámení (prolínají se dva ročníky) -  kdo 

kde byl, na jak dlouho a co tam zhruba dělal  

- 9:20 - zpětně si projít všechny body od začátku  

 1. myšlenka na dobrovolnictví – kdo vám nasadil brouka do hla-

vy  

 1. reálný krok, který jste pro to udělali  



I. Obecná část 
K. Dobrovolníci po návratu 

116 I 

 poprvé jste se s tím někomu svěřili  

 první reakce dalších lidí  

 přihláška na Cagliero, dotazník  

 1. víkend   

 První část přípravy do bohoslužby rozhodnutí  

 Bohoslužba rozhodnutí  

 Druhá část přípravy  

 Koupě letenek, víz, pojištění, smlouvy... – ukončení práce, studia 

apod.  

 Den před odletem  

 Vlastní odlet  

 První dojmy v zemi  

 První kamarádi na místě  

 První pocit, že tam jste „doma“  

 Děti  

 První krizovka  

 Štastné chvíle  

 Únava  

 Blíží se odjezd domů  

 Poslední týdny před odletem  

 Poslední den před odletem  

 Odlet  

 Přílet domů – první dojmy  

 První týdny doma – práce, studium, kamarádi, vyprávění...  

 Teď   

- 9:40 – Graf  - zakreslit průběh dobrovolné služby   

- 10:40 - svačinka + přestávka  

- 10:50 – Největší problémy, největší radosti  

- 12:00 - oběd  

13:30 – odpolední blok hodnocení  

- 13:30 - energisor – nějaké sušenky   

- 13:35 - Heslo dobrovolné služby + představit i předmět z dobrovolné služby  - 

napsat na papír a dát k předmětu doprostřed  

- 14:05 - Co vám osobně svědčilo a co nesvědčilo (ne co bylo dobré a co bylo 

špatné) – nejdřív ve dvojičkách, potom zapisovat na flipchart, ve smyslu po-

máhalo  - na flipchart – dvě polovičky (+ a -)  

- 14:30 - Budoucnost. Dobrovolnictví je prostředek, ne cíl o sobě. Není důležité, 

co člověk prožil, ale co si z toho nesmazatelně zapsal do duše.  S čím jde do 

dalšího roku života. Co se u mě změnilo? Člověk to většinou sám nepozná. Jen 

na drobnostech. Srovnání pohledu na stejné situace předtím a dnes (volná 

diskuse ke každému tématu).  

 škola  

 vztahy mezi kluky a holkami  

 chození do restaurací  
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 nakupování v obchodě  

 rodina  

 víra  

 Evropa  

 já 

 

- 15:15 – poselství  - 3 flipcharty  

 pro další dobrovolníky  

 pro salesiány/sestry salesiánky 

 pro lidi v ČR  

 pro sebe samotného – napsat si dopis, zalepí se do obálky, Jana za něja-

kou dobu pošle  

- 18:00 mše sv. v kapli – Jarda Mikeš  

- 18:45– večeře  

- 20:00 – bowling? Film? Procházka?  

 

Neděle  

- 8:00 snídaně s modlitbou  

- 9:00 mše sv. v kostele  

- 10:15 informační blok – Adopce nablízko, Dnes jím jako Afričan, RM tým, co 

dál apod. – připravit manuál  

- 12:00 oběd  

- úklid, odjezd  

 

 

Vymění se ten, kdo  

Klasická dětská hra. Všichni sedí v kroužku na židlích. Uprostřed stojí jeden člověk a 

říká: „Vymění se ten, kdo…“ – a vymyslí si nějakou vlastnost nebo zkušenost, např.: 

„ten, kdo dostal alespoň jeden dopis z České republiky.“. Všichni, kteří splňují 

danou vlastnost, si musí vyměnit místo. Člověk uprostřed má za úkol obsadit co 

nejrychleji nějakou volnou židli. Ten, na kterého nezbude volná židle, si stoupne 

doprostřed a pokračuje: „Vymění se ten, kdo…“ Je dobré motivovat dobrovolníky, 

aby vybírali situaci z dobrovolné služby (komu chutnalo místní jídlo, komu se někdy 

stýskalo, …). Hra se hodí na začátek hodnocení i jako energisor.  

 

Mickey Mouse jako energisor  

Dvouminutová kreslená písnička Mickey Mouse na země světa – viz příloha. "C-3-

Mickey Mouse - world´s song.wmv" 

 

Kvíz jako energisor  

Každý dostane na uvítání 3 bonbony, které si položí před sebe. V misce uprostřed 

jsou úkoly na papírcích, postupně vždy vytahují jeden po druhém a pokládají 



I. Obecná část 
K. Dobrovolníci po návratu 

118 I 

dotyčné osobě. Pokud uhodne, bonbon si může nechat, pokud ne, dá ho osobě, která 

to uhodla, osobě, která se ptala nebo do společného banku.  

Příklady otázek:  

 Fryšták – ČR 

o Ve kterém roce zemřel P. Ignác Stuchlý?  1953 

o Jakou rozlohu má ČR?  78tis. Km 

o Jaká je internetová adresa salesiánů ve Fryštáku?  - www.disfrystak.cz, 

frystak.sdb.cz 

 Mexiko 

o Jak se španělsky řekne „křtitelnice“? – concha de bautizar, pila de bautizar, 

pila, bautisterio, fuentes bautismales, pileta 

o Co to je „nahuatl“ ? – aztéčtina (jazyk) 

o Jak se jmenuje nejvyšší hora a kolik má metrů?  Volcano Pico de Orizaba, 

5700m  

o Jak se španělsky řekne slepice? – gallina, gallinería 

o Řekni alespoň jednoho slavného mexického fotbalistu 

o V kterém roce získalo Mexiko nezávislost na Španělsku? 16. září 1810 

(uznána 27. září 1827) 

 

 Indie (Karnataka)  

o Jak se kannadsky řekne „kdy“ – jávága  

o Vyjmenuj alespoň 7 jazyků, kterými se mluví v Indii 

o Jaké jsou webové stránky BREADS?  

 

 Bulharsko  

o Jak se bulharsky řekne „mám tě rád? -  običam te 

o Kdy se v Bulharsku slaví den sv. Cyrila a Metoděje? 24.května 

o Největší menšina v Bulharsku? Turci – 9 procent 

o Jak se bulharsky řekne „rajče“? – domat  

o Kdy přišli čeští salesiáni do Bulharska? 1994  

o Vyjmenuj všechny české salesiány, co jsou teď v Bulharsku  

 

 

Zpětný film  

Po roce dobrovolnictví už člověk často zapomíná počátky – rozhodování, přípravu, 

první dny apod.  Pro kvalitní zhodnocení dobrovolné služby je proto potřeba vrátit 

se ke kořenům rozhodnutí. Dobrovolníci se pohodlně posadí, hraje tichá meditativní 

hudba, je dobré zavřít oči. „Vedoucí“ je pomalu provádí celou minulostí. 

Dobrovolníci mají za úkol si v hlavě projít všechny zážitky spojené s daným místem 

a dobou. Po skončení meditace je možné zeptat se na prožitky, ale cílem není vyjádřit 

vše slovně, jen si vše v duchu oživit.  Je dobré tuto aktivitu dát na začátek hodnocení.  

http://www.disfrystak.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1810
http://cs.wikipedia.org/wiki/27._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1827
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 1. myšlenka na dobrovolnictví – kdo vám nasadil brouka do hlavy  

 1. reálný krok, který jste pro to udělali  

 poprvé jste se s tím někomu svěřili  

 první reakce dalších lidí  

 přihláška na Cagliero, dotazník  

 1. víkend   

 První část přípravy do bohoslužby rozhodnutí  

 Bohoslužba rozhodnutí  

 Druhá část přípravy  

 Koupě letenek, víz, pojištění, smlouvy... – ukončení práce, studia apod.  

 Den před odletem  

 Vlastní odlet  

 První dojmy v zemi  

 První kamarádi na místě  

 První pocit, že tam jste „doma“  

 Děti  

 První krizovka  

 Štastné chvíle  

 Únava  

 Blíží se odjezd domů  

 Poslední týdny před odletem  

 Poslední den před odletem  

 Odlet  

 Přílet domů – první dojmy  

 První týdny doma – práce, studium, kamarádi, vyprávění...  

 Teď   

 

Heslo + doličný předmět  

Každý dobrovolník má za úkol přivézt na hodnotící setkání předmět, který 

charakterizuje prožitou dobrovolnou službu. Každý dobrovolník dá předmět 

doprostřed a vysvětlí proč si vybral zrovna tento. Může k tomu říci i „motto“, 

kterým by popsal svoji prožitou zkušenost.  

 

Svědčí/nesvědčí  

Ve dvojičkách dobrovolníci sepíší věci, které jim během dobrovolné služby osobně 

svědčili a které škodili (např. „svědčilo mi, když jsem dostal mail z ČR, protože mě 

povzbudilo vědomí, že na ně někdo v ČR myslí.“, „nesvědčilo mi, že jsem si tam 

našel přítelkyni, protože jsem se míň věnoval pak dětem.“)  

 

Graf 
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Na flipchart se nakreslí velký graf. Svislá osa představuje prožívání (nahoře +, 

uprostřed neutrální, dole -), vodorovná osa představuje čas (od počátku dobrovolné 

služby až po dnešek). Každý dobrovolník má zakreslit, příp. i okomentovat, graf 

prožívání své dobrovolné služby.  

 

 
 

 

Co se změnilo?  

Dobrovolnictví je prostředek, ne cíl o sobě. Není důležité, co člověk prožil, ale co si 

z toho nesmazatelně zapsal do duše a s čím odchází do dalších let života. Co se u mě 

změnilo? Člověk to většinou sám nepozná. Jen na drobnostech. Srovnání pohledu na 

stejné situace předtím a dnes (volná diskuse ke každému tématu).  

 škola  

 vztahy muž-žena  

 chození do restaurací  

 nakupování v obchodě  

 rodina  

 víra  

 strach 

 Evropa  
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 Já 

 

Poselství  

Dobrovolníci společně vytvoří 3 tabule se vzkazy pro:  

- Další dobrovolníky 

- Salesiány/sestry salesiánky 

- Lidi v ČR  

Zároveň napíší vzkaz sami pro sebe na papír, ten se zalepí do obálky a koordinátor 

Cagliera ho za nějaký čas všem rozešle jako připomínku toho, s čím se z dobrovolné 

služby vrátili.  

 

Scénář 

Představte si vaši dobrovolnou službu jako film a zkuste k němu vytvořit scénář – 

cca 5-10 základních scén. Svůj scénař pak každý popíše nahlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisy z některých hodnotících setkání jsou v příloze – interní a osobní, nešířit dál! 

"G-zápisy z hodnotících víkendů - interní.docx"   
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K.4. Nabídka návazných aktivit 

 RM tým  

 PR tým  

 eurotým 

 Misijní skupina 

 Dnes jím jako Afričan  

 Překlady  

 Přednášky o dobrovolnictví  

 Příprava nových dobrovolníků  

 Zpracování CD s manuály pro jednotlivé země  

 Kontaktní osoba pro danou zemi – dát dohromady, co to obnáší!  

 Fundraising, psaní projektů  

 Přímá finanční pomoc novým dobrovolníkům a SADBĚ  

 Mezinárodní setkání mládeže v rámci Evropy, školení mezinárodních animátorů 

(training course 1-3) 

 Zapojení do salesiánského díla v ČR Práce s počítačem  

 Publikování článků v novinách a časopisech  

 Rozhlasové a televizní reportáže  

Je dobré zajistit, aby dobrovolníci byli v kontaktu se salesiánským dílem v ČR, jejich 

zkušenost může být pro práci salesiánů a sester v ČR velmi přínosná! Několik našich 

ex-dobrovolníků je dnes u salesiánů zaměstnáno (Jana Švecová, Eva Hernová, Lukáš 

Petrucha, Monika Petruchová).  

Tyto informace písemně (dát v neděli) 

 

 

O čem je dále třeba ex-dobrovolníky informovat:  

 

 Písemný závěrečný dotazník pro SADBU.  

 Jak probíhalo nahlášení na úřady po návratu (pojišťovna, úřad práce apod.) 

 Moodle – kurs ex-cagliero  přesunout exdobrovolníky do tohoto kurzu 

 Dárci – osobně všem poděkovat, významným dárcům předat dárek. Všech se vý-

slovně zeptat, jestli by chtěli podpořit i někoho z dalších dobrovolníků a o vý-

sledku informovat SADBU.  Dobrovolníci musí něco přinést ze země 

 Rozdat letáčky na rozdávání.  

 Pomoc s víkendy pro nové dobrovolníky – termíny, hlasování na doodle, …  

 Informace o současných dobrovolnících v terénu.  

 Priorita – Bulharsko!  

 Domisal na tento a další rok   

 Dnes jím jako Afričan.  
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 Album s fotkami do 3 měsíců po návratu.  

 Dát SADBĚ k dispozici kvalitní fotky.  Dobrovolník - děti 

 Předat dárek (mikiny? Knížky? Batohy? Dle možností…) a poděkovat za odve-

denou službu salesiánským misiím.  

 Nabídnout salesiánské kalendáře na další rok.  

 Nabídnout animátorský slabikář, samolepky a další věci na prodej.  

 Všechny rozhovory, články apod. dát na vědomí i SADBĚ i s kontaktem na do-

tyčného novináře!  

 Možnost finanční podpory „jejich“ místa:  

o „na vlastní triko“, tzn. aniž by peníze oficiálně šly přes účet SADBY 

– v tomto případě tyto iniciativy nezaštiťují dobrovolníci  salesiány 

ani SADBOU, navenek vystupují pouze jako ex-dobrovolník, který 

chce podpořit své konkrétní místo. Pozor! Oslovování neurčité ve-

řejnost s cílem získat peníze podléhá zákonu o veřejné sbírce a moh-

lo by to být nelegální!  

o pomocí SADBY – výhody: řada lidí vítá zaštítění organizací a sys-

témem, možnost vystavit potvrzení o daru pro odpisy z daní, mož-

nost propojení s dalšími návaznými aktivitami SADBY... – viz adop-

ce nablízko.  

 

"s:\Sadba11\Cagliero\Cagliero - ex-dobrovolníci\Hodnotící setkání ex-

dobrovolníků\hodnotící setkání ex-dobrovolníků - účast.xls"¨ 

 

K.5. Nefomální setkání ex-dobrovolníků  

1x ročně se koná víkendové setkání pro všechny ex-dobrovolníky, kteří mají zájem se 

sejít. Účastní se ho cca 15-20 lidí. Koordinátor Cagliera má za úkol zajistit, aby si ho 

někdo z ex-dobrovolníků vzal na starost.  

 

K.6. Kurs ex-cagliero na moodle  

Na této webové stránce mohou ex-dobrovolníci:  

- najít kontakty na všechny ostatní,  

- rozeslat hromadnou zprávu všem ostatním nebo jen některým vybraným  

Koordinátor Cagliera zajišťuje aktuálnost všech údajů na moodle a zařazuje sem 

všechny dobrovolníky po jejich návratu (už jsou všichni z přípravy na moodle 

zaregistrovaní). Pro nově zaregistrované – klíč k zápisu je 1875.  
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L. Praktické náležitosti  
 

L.1. Letenka  

Peníze na letenku si dobrovolník shání sám, příp. s pomocí SADBY. Osvědčila se 

spolupráce s panem Jiřím Vitouchem. Salesiány zná a pracuje ve společnosti Orbix 

v oddělení rezervace letenek. Kontakt na něj: vitouch@orbix.cz. Některé letenky u něj 

jsou levnější než jinde, některé naopak dražší, je potřeba hledat i jinde.  

Jak zarezervovat a koupit letenku?  

 

1. Letenku hradí dobrovolník (= ze SADBY na ni nedostane žádný příspěvek)  

a) chce na výši letenky vystavit potvrzení o daru na sebe nebo někoho z jeho 

blízkých?  

 faktura na letenku by měla být vystavena na: SADBA, Kobyliské nám. 1, 18200 

Praha 8, IČ:27006131,  

 dobrovolník podepíše cestovní příkaz s výdajovým pokladním dokladem na 

hotovost (viz G-Cestovní příkaz.xls - list 1),  

 na stejnou částku se na jiné datum vystaví příjmový doklad od uvedeného 

dárce + potvrzení o daru (Tomáš)  

 dar a dárce se zanese do databáze Access do kolonky „-dary ostatní“ (Tomáš)  

 dobrovolník přepošle SADBĚ elektronickou letenku.  

 

b) nechce žádné potvrzení o daru  

 letenku si dobrovolník prostě koupí a zaplatí sám bez součinnosti SADBY,  

 SADBĚ přepošle elektronickou letenku pro info.  

 

2. Letenku hradí SADBA  

(= na letenku dobrovolníka se vybralo dostatek darů na účtu SADBY nebo se tak 

SADBA s dobrovolníkem dohodla)  

 dobrovolník si letenku sám vyhledá a zarezervuje – zálohovou fakturu přepo-

šle SADBĚ k zaplacení. Faktura musí být na jméno SADBY.  

 SADBA letenku zaplatí,  

 dobrovolník podepíše cestovní příkaz bez výdajového pokladního dokladu 

(viz G-Cestovní příkaz.xls - list 2), 

 dobrovolník přepošle SADBĚ elektronickou letenku.  

mailto:vitouch@orbix.cz
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Dobrovolníci, kteří odlétají přes Evropskou dobrovolnou službu, musí povinně 

schovat i boarding pass a dát ho zpravidla hostitelské organizaci (podle toho, kdo 

podával projekt)!! Je potřeba do závěrečné zprávy pro agenturu. Ostatní dobrovolníci 

tuto povinnost nemají.  

 

Zpravidla není možné koupit letenku s návratem za rok. Kupuje se proto s návratem, 

který je možný (zpravidla za 6 měsíců) s tím, že se před uplynutím této doby posune 

datum návratu. Některé společnosti mají tuto změnu zdarma, u některých se musí 

platit. Nutné ověřit!  

 

Orientační ceny letenek:  

 SV Indie –  Praha-Golaghat cca 30000 Kč, Praha-Delhi + pak vlakem cca 20000 

Kč,  

 jižní Indie – Praha-Bangalore cca 25000 Kč 

 Mexiko – cca 25000 Kč  

 Kongo – 20-40000 Kč  

 JAR Johannesburg – cca 18000 Kč  

 Zambie Lusaka – cca 35000 Kč  

  

L.2. Vízum  

Vízum si dobrovolník zajišťuje sám. SADBA ho hradí v těchto případech:  

 na účtu SADBY je dostatek darů na dobrovolníka,  

 SADBA dostala dostatečnou dotaci na víza od MVČR,  

 SADBA se tak s dobrovolníkem z jiného důvodu dohodla.  

K proplacení víza potřebuje SADBA:  

 originál dokladu o zaplacení,  

 kopii víza,  

 souhlas šéfa SADBY s podpisem – je opravdu třeba??  (měla jsem to zapsané 

v nějakých starých manuálech, ale neděláme to tak a účetní s tím nikdy neměl 

problém. nutné ověřit!!!)  

 

Víza pro jednotlivé země:  

 

Mexiko -  nejsem si jistá… (Yaya) 

 

Indie - dříve si čeští dobrovolníci vyřizovali turistické vízum na 6 měsíců, které pak 

mimo Indii (zpravidla na Srí Lance) prodloužili na dalších 6 měsíců. Tento systém již 
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není možný, protože mezi dvěma vstupy do Indie musí být mezera alespoň 2 měsíců. 

Od roku 2009 dostávají dobrovolníci speciální vízum přímo za účelem 

dobrovolnictví - viz informace od manželů Dvořákových:  

− Je potřeba si obstarat těchto několik dokumentů – je dobré s tím začít včas, aby stihly 

dorazit originály z Indie, ale zase ne příliš brzo, abyste už tou dobou pokud možno 

měli zarezervované letenky. Takže nejprve zarezervovat letenky na konkrétní data 

odjezdu a návratu, pak sehnat z Indie všechny dokumenty potřebné pro víza a nakonec 

zajít na ambasádu. 

− Vytvořte si vlastní dokumenty podle vzorů - dopis Indie pro českou ambasádu, 

potvrzení z Indie, zvací dopis z Indie. Nezapomeňte tam napsat čísla pasů a rodná 

čísla! Tyto tři soubory pošlete do Indie, poproste je, aby je vytiskli na hlavičkový papír, 

dali na to všechna razítka a podpisy a poslali naskenované zpátky. Zároveň ať vám 

pošle to samé i klasickou poštou. Trvá 3–4 týdny, než to dorazí do Česka.  

− Na ambasádu vezměte originály poslané poštou; ty naskenované kopie jsou jen pro 

jistotu, kdyby se to někde zatoulalo cestou. Je dobré, aby byla ve všech dokumentech 

stejná data odjezdu a návratu. 

− Další dokument, který budete potřebovat, je registrace Indické organizace u místní 

vlády.  

− Dále budete potřebovat kopii smlouvy mezi vámi a Sadbou. Nechali jsme si ji ověřit u 

notáře – to kulaté razítko na tom vypadá dobře, ale asi to ověření není nezbytné.  

− Dále potřebujete Dopis SADBY ambasádě a potvrzení od SADBY. Nachystejte si je 

podle svých údajů a nechte podepsat od Sadby.  

− Dále je potřeba kopie akreditace programu Cagliero u ministerstva vnitra .  

− Dále jsme s sebou vzali kopii smlouvy mezi Indií a Sadbou. Je potřeba, aby i na ní byla 

čísla pasů a rodná čísla vás dobrovolníků. Nechali jsme si tu kopii také ověřit u notáře; 

je na to potřeba jakési speciální razítko, protože je to v angličtině. 

− Taky jsme si vytiskli letenky, i když to asi nebylo potřeba. 

− Kromě toho jsme si s sebou vzali potvrzení o tom, že jsme absolvovali školení Cagliero 

(výstupní diplom). Pokud máte, vezměte s sebou třeba i kopii VŠ diplomu, certifikátu z 

angličtiny nebo nějakého kurzu. Nechtěli to od nás, brali jsme to spíš pro jistotu, 

kdyby se moc vyptávali. 

Vízum nedají déle než na rok a jeho platnost začíná dnem žádosti, takže je potřeba na 

ambasádu zajít co nejpozději. Vyřízení víza trvá týden.  

Na ambasádu jsme zašli na předběžnou domluvu už někdy v červnu. Vše jsem se jim 

tam snažil vysvětlit a ukázal jsem jim nachystatné tyto dokumenty – zatím bez 

podpisu; ptal jsem se, jestli na základě takovýchto dokumentů to vízum dostaneme, a 

prý jo. Asi bychom doporučili dalším dobrovolníkům, aby na tu ambasádu takto 

dopředu také zašli – jen na domluvu, předběžně. Při oficiální žádosti si nás už úředník 

pamatoval a věděl, o co jde. 

Podle všeho jsou na ambasádě otevřenější, pokud s nimi hovoří kluk, spíš než holka. 

My jsme byli dva a mohli jsme si vybrat :-), takže jsem mluvil prakticky výhradně já. 

Dobré je taky zmiňovat Dona Boska – prý jsou v Indii Salesiáni dobře známí, ale znají 
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je jako Don Bosco. Takže jsme o Sadbě mluvili jako Don Bosco in the Czech Republic. 

Ptali se nás, jestli chceme single entry nebo multiple entry visa, tak jsme si řekli o 

multiple – máme v plánu si udělat výlet za hranice Indie. Určitě se vás budou ptát, 

jestli za to budete brát nějaké peníze – takže být nachystaný a říkat, že jste volunteers 

a že dostanete no pocket money + nejlépe jim to ukažte v těch papírech. Také je bude 

zajímat, co tam budete přesně dělat – takže si nachystejte, jak to co nejlépe popsat. 

Toto jim také ukažte napsané v papírech – chtějí to i vidět napsané. Obecně chtějí mít 

na těch důležitých papírech rodná čísla a/nebo čísla pasů. 

Po příchodu na ambasádu člověk vyjde po několika schůdcích nahoru a může buď 

pokračovat rovno k přepážce, za kterou stojí chlapík – zhruba jako v hotelu, anebo 

zahne doleva do další místnosti, kde jsou nachystaná dvě okénka s dalšími úředníky. 

My jsme vše domlouvali s jedním dalším pánem, který sedí v jedné zadní kanceláři, 

která není obvykle přístupná. Možná nejjistější by pro vás bylo stručně jim vysvětlit, 

že jste dobrovolníci a že už tady tento případ jednou řešil ten pán vzadu a že byste 

nejraději mluvili přímo s ním. Asi vás nechají chvilku čekat („vit hir“ znamená wait 

here a „holon“ je hold on :-) ) a pak pozvou za ním. 

Je takový odměřený a vrtá se ve svých papírech a tak trochu dává najevo, že má nad 

vámi navrch. Přípravte se, že nedává nijak najevo emoce, nezasměje se, pokud o něčem 

mluvíte a čekáte reakci, tak ani nekývne hlavou. Mluví sekanou angličtinou s špatnou 

výslovností – někdy je mu dost těžké rozumět. Zkuste se odvolat na nás, že už s námi 

řešil stejný případ a že si určitě pamatuje young couple který jel do Indie jako teachers. 

Prvně mu asi podejte letter to the embassy od Sadby a z Indie a pak už uvidíte. :-) 

 

Kongo  

Dobrovolníci v ČR zajišťují vízum na první měsíc. Doporučujeme zařídit přes 

leteckou společnost, zaplatíte sice malý poplatek, ale je to jistější než přímá 

komunikace s konžskou ambasádou v ČR – často nereagují na telefony ani zvonky, 

ani v pracovní době… Vízum stojí asi 3500 Kč. V Kongu už salesiáni zařídí 

misionářské vízum na 3 roky. Zatím ho vždy platili také oni.   

  

JAR  

Nad 3 měsíce je potřeba vízum, ale neplatí se za něj. Kromě běžných věcí je k němu 

potřeba také zvací dopis od hostitelské komunity a vyšetření na tuberkulozu.  

 

Zambie  

Vízum v Zambii je potřeba ověřit! Jirka Pavelec musel čekat na vyřízení pracovního 

povolení před odletem z ČR. Kristýna dostala instrukce, že může přiletět na 3měsíční 

turistické vízum a pracovní povolení se vyřídí až na místě. Ohlídat si, že to tak 

skutečně funguje!  
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L.3. Očkování  

Za účelem očkování máme dohodu s MUDr. Cyrilem Muchou v Praze. Více ústně. 

www.doktor-mucha.cz.  

 

Pokud jdou dobrovolníci k němu, neplatí na místě nic, Mucha vystaví na konci roku 

souhrnnou fakturu. Počet a druhy očkování si ale musí hlídat SADBA!! K tomu 

funguje tzv. kartička očkování, kterou dostane každý dobrovolník v průběhu 

Cagliera ve chvíli, kdy je jasné, že někam odjíždí. Bez kartičky nedostane u MUDr. 

Muchy očkování! Na druhou stranu kartičky se napíše očkování, které za 

dobrovolníka hradí u MUDr. Muchy SADBA. Dobrovolník si u něj může dát i jiná 

očkování, ty však platí ze svého. Kartičku musí před odletem při podpisu smlouvy 

vrátit SADBĚ. V listopadu  SADBA sjedná osobní schůzku s MUDr. Muchou (chodí 

do kobyliské farnosti) a informuje ho o výši částky, na kterou je třeba napsat fakturu, 

podle skutečného očkování. Všechna očkování u MUDr. Muchy se zapisují do 

S:/sadba11/cagliero/caglieroG/očkování/přehled všeho očkování u MUDr. Muchy.xls. 

Před prvním očkováním musí také dobrovolníci podepsat SADBĚ čestné prohlášení 

(G-Čestné prohlášení – očkování.doc).   

 

 

Čestné prohlášení 

 

Já, .............................................., nar. ........................., čestně prohlašuji, že v případě, že 

z vlastního rozhodnutí nenastoupím na dlouhodobou dobrovolnou službu v zemi, 

na kterou se připravuji v rámci programu Cagliero-salesiánský volontariát, uhradím 

Salesiánské asociaci Dona Boska, o. s. náklady, které ze svých prostředků vynaložila 

na mé očkování uskutečněné v souvislosti s výše uvedenou plánovanou 

dobrovolnou službou.  

 

V ...........................  dne  ......................................... 

 

 

       ............................................................ 

                podpis dobrovolníka 

 

 

 

http://www.doktor-mucha.cz/
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TIP: Jste-li dobrovolníkem Charity, máte prý očkování zdarma.  

TIP: Na některých hygienických stanicích mají zdarma vzorky. Ptát se!  

 

Očkování v roce 2011 se platí:  

 z peněz vybraných k prosinci 2011 na sbírkovém účtu – Mucha vystaví faktu-

ru podle našich pokynů a přiloženého souboru - 

"s:\Sadba11\Cagliero\Cagliero G - 2010-11\Očkování\vyúčtování očkování 

dobrovolníků 2010 - příloha k faktuře.xls" 

 z peněz z EVS projektu - Mucha vystaví fakturu podle našich pokynů a přilo-

ženého souboru - "s:\Sadba11\Cagliero\Cagliero G - 2010-

11\Očkování\vyúčtování očkování dobrovolníků 2010 - příloha k faktuře.xls" 

 zbytek z dalších peněz (vysvětlím osobně)  

 

Pokud SADBA hradila dobrovolníkům očkování, hradila pouze základní povinné 

očkování do cílové země (viz www.vakciny.net):  

 INDIE – žloutenka 3x + břišní tyfus 

 KONGO – žloutenka 3x + břišní tyfus + žlutá zimnice  

 MEXIKO – žloutenka 3x  

 BULHARSKO (pouze roční dobrovolníci) – žloutenka 3x 

 ZAMBIE – žloutenka 3x + břišní tyfus + žlutá zimnice 

 ÁZERBAJDŽÁN – žloutenka 3x +  břišní tyfus  

 JAR – žloutenka 3x  

 SVAZIJSKO – žloutenka 3x  

 LESOTHO – žloutenka 3x  

 

Vzor očkovacího průkazu k MUDr. Muchovi (G-Očkovací průkaz Mucha.xls)  

 

Přehled očkování u MUDr. Cyrila Muchy  
CAGLIERO - salesiánský volontariát  

Vítězné náměstí 10, Praha 6 (metro A „Dejvická“)  
www.doktor-mucha.cz 

Jméno:  Země:  

Datum Očkování  

    

    

    

    

    

http://www.vakciny.net/
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Nezapomeňte kartičku před odjezdem vrátit SADBĚ ! 

  

L.4. Pojištění  dobrovolníků  

 

A. Povinné pojištění:  

A.1. ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ  

 Za dobrovolníky akreditovaných organizací pracujících více než 20 hodin 

týdně po dobu delší než 3 měsíce hradí základní zdravotní pojištění (stejně ja-

ko např. za studenty) stát. Celkem jde asi o 1200 Kč měsíčně.  

 Po podpisu smlouvy mezi dobrovolníkem a SADBOU dobrovolník musí dojít 

do pobočky své zdravotní pojišťovny a nahlásit zde změnu pojištěnce na kate-

gorii „osoba vykonávající dlouhodobou dobrovolnou službu“. Kopii  potvrze-

né změny zašle  na SADBU (ofocený papír poštou nebo naskenované mailem 

nebo faxem na číslo 283 029 113). NESMÍ se z pojištění odhlásit a NESMÍ vra-

cet kartičku pojištěnce! Je třeba na to dobrovolníky důrazně upozornit. Každý 

rok nastane případ, kdy zaměstnanci pojišťovny sami neví, co s tím mají dělat, 

a chtějí dobrovolníka odhlásit, když bude rok pryč. Pokud dobrovolníka od-

hlásí, dobrovolník po návratu bude muset doplatit 15000 Kč za rok za neza-

placené pojištění. K návštěvě pojišťovny potřebuje dobrovolník smlouvu mezi 

dobrovolníkem a SADBOU a kopii akreditace SADBY, příp. informace o zdra-

votním pojištění dobrovolníka (G-Akreditace Cagliero 2008.jpg)  

 

Pojištění za dobrovolníka hradí stát do konce měsíce, v němž skončila podle smlouvy 

dobrovolná služba – tedy má-li dobrovolník smlouvu do 13. července, má základní 

zdravotní pojištění platné až do konce července.  

 

POZOR! Někteří dobrovolníci chtějí po skončení dobrovolné služby cestovat. Je 

potřeba je upozornit na to, že v tu dobu už nebudou mít základní zdravotní pojištění 

a pojišťovně zřejmě tu chybějící dobu budou muset doplatit. Příklad: Markéta 

v Kongu měla smlouvu do konce června. Reálně se z Konga vrátila ale až 15. 

července. Protože veškeré změny je pojišťovně třeba hlásit do 8 dní, neuznali 

Markétě už změnu pojištěnce zpět na kategorii „student“, a musela si proto červenec 

(asi 1200 Kč) doplatit sama.   

 

TIP: Psát smlouvy ne do 30. 6., ale třeba do 2. 7.???  
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Pojištění dobrovolníků, kteří jsou vedeni ne u MVČR, ale v rámci Evropské 

dobrovolné služby, probíhá jinak:  

 Dobrovolník je pojištěn centrálně přes pojišťovnu AXA.  

 Pojištění uzavírá zpravidla vysílající organizace. 

 Informace k postupu, jak uzavřít pojištění (webová stránka + přístupové heslo) 

dostává organizace, která na dobrovolníka podala projekt. 

 U české pojišťovny se dobrovolník odhlašuje a vrací kartičku!  

 

Základní zdravotní pojištění u cizinců - informace k 1. 2. 2010 

Již dvakrát se stalo, že našimi akreditovanými dobrovolnicemi se staly dvě dívky 

slovenské národnosti. Při této příležitosti proběhla komunikace s VZP:  

 

Vážená paní magistro, 

dle naší telefonické dohody zasílám stručně informaci k tématu dobrovolníci - cizinci  a zdra-

votní pojištění v ČR : 

 

Zák. č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění zařazuje "akreditované" 

dobrovolníky mezi skupinu pojištěnců, za něž je plátcem pojistného stát. Připomínám, že čes-

ký systém veřejného zdravotního pojištění není postaven na institutu občanství, dále je třeba 

vzít v úvahu skutečnost, že v oblasti sociálního zabezpečení (tedy včetně zdravotního pojiště-

ní) je českému národnímu systému nadřazena EU právní úprava, tedy principy koordinace 

systémů sociálního zabezpečení.  

V případě, že "akreditovaným" dobrovolníkem je cizinec, je nutno zkoumat nejprve, zda tento 

cizinec náleží do českého systému veřejného zdravotního pojištění dle zák. č. 48/97 Sb. nebo z 

titulu EU koordinace. 

Výše uvedené tedy platí pro dotazovaný případ následovně - není nejdůležitější, že dotazova-

nou "akreditovanou" dobrovolnicí je občanka Slovenska - je nutno zkoumat, zda je účastní-

kem českého systému veřejného zdravotního pojištění. 

V tomto případě se jedná o případ, kdy dotazovaná nemá v ČR trvalý pobyt ani není zaměst-

nancem u zaměstnavatele se sídlem na území ČR, takže z hlediska zák. č. 48/97 Sb. není v ČR 

zdravotně pojištěna, po dobu, kdy byla v ČR výdělečně činná se na ni vztahovala legislativa 

EU, neboť se jedná o migrujícího občana státu EU, v ČR může prokázat faktičnost svého byd-

liště jako tzv. těžiště zájmů, je prokazatelná doba pobytu v ČR a její kontinuita  - může se na 

ni po skončení výkonu výdělečné činnosti v době evidence na úřadu práce, i když nebude pobí-

rat hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání, pohlížet jako na osobu fakticky bydlící na 

území ČR. 

Dle Eu legislativy je faktické bydliště jedním z titulů příslušnosti k právním předpisům v ob-

lasti sociálního zabezpečení. 

Dotazovaná by tedy měla navštívit pracoviště VZP ČR - požádat o provedení šetření o bydliš-

těi v ČR - t.j. předloží doklady, které potvrzují faktičnost jejího bydliště v ČR - povolení k pře-
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chodnému pobytu, typ "bydlení" např. nájemní smlouva, kupní smlouva k bytu atd..., doklad 

o ukončení zdravotního pojištění v jiném státě EU a případně další doklady, které mohou pod-

pořit fakt bydliště v ČR. 

Předpokládám, že šetření o bydliště dopadne úspěšně - poté bude předložen ze strany dotazo-

vané doklad osvědčující "akreditované" dobrovolnictví a po dobu výkonu dobrovolnictví bude 

dotazovaná zařazena mezi tzv. státní pojištěnce. 

Obecně tedy lze říci, že při práci Vaší organizace s cizinci, kteří konají "akreditované" dobro-

volnictví v ČR a ve světě je vždy nutno zkoumat jejich postavení vůči systému veřejného 

zdravotního pojištění, tedy jsou -li či nikoli v ČR zdravotně pojištěni, což je klíčové, bohužel 

často poněkud komplikované. 

Samozřejmě Vám v této souvislosti nabízím spolupráci, takže v případě potřeby mne prosím 

neváhejte kontaktobvat. 

 

Jitka Luciani, vedoucí oddělení prodeje a služeb klientům 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,  KP pro hl. m. Prahu 

Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1 

 

Souběh intenzivní dlouhodobé DS a neplaceného volna v práci 

Souběh neplaceného volna a výkonu intenzivní dlouhodobé dobrovolné služby není 

problém. Dobrovolník se ve své zdravotní pojišťovně jako obvykle přehlásí na 

kategorii "dobrovolník" a doklad o přehlášení doloží svému zaměstnavateli. Ten ho 

bude sice stále vést v evidenci, ale je zbaven povinnosti za něj hradit zdravotní 

pojištění. 

 

A.2. CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ  

Toto pojištění zaručuje, že veškeré náklady na lékařské ošetření v zahraničí mu 

budou proplaceny.  

Dlouhodobí dobrovolníci v Evropě (mimo EVS) a krátkodobí dobrovolníci kdeko-

li jsou pojišťováni přes Hasičskou vzájemnou pojišťovnu. Kontakt: Jaroslava Jeleno-

vá, Praha 3 - Žižkov, Dům odborových svazů, nám. W. Churchilla, 9. patro, č. dveří 

923, mail: jelenova@hvp.cz, telefon: 234 462 005, 602 289 636, fax: 234 462 005. Úřední 

hodiny: po-čt 8:15-17:00, pá 8:15-15:00.  Pojištěnci VZP mají slevu. 

Doporučujeme do pojistky zahrnout pojištění řízení motorových vozidel, nicméně 

však neproplácí škodu na autě, které dobrovolník nabourá. Pojištění je třeba předem 

domluvit a pak podepsat osobně na pobočce. K podpisu je třeba plná moc statutární-

ho zástupce SADBY. Platí se v hotovosti.  

 

Dlouhodobí dobrovolníci mimo Evropu  

V roce 2007 sjednala SADBA rámcovou smlouvu s pojišťovnou Generali (viz „G-

Generali - smlouva se SADBOU - scan.doc“). Důvodem bylo ulehčit administrativu 

se sjednáváním pojištění, zabezpečit pojišťovnu, která je schopna pojistit 

mailto:jelenova@hvp.cz
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dobrovolníky v rozsahu, který požaduje zákon o dobrovolnické službě (ani Generali 

nemá pojištění v rosahu zákona, protože požadavky zákona nemůže splnit žádná 

pojišťovna v ČR, nicméně se jim nejvíce blíží)  a zajistit co nejlevnější variantu 

pojištění pro pracovní cestu. Základní shrnutí pojistných podmínek viz Generali – 

shrnutí pojistných podmínek.doc.  

Generali má dva základní tarify:  

 Pro oblast svět:  

o 90-183 dní: 7725 Kč (bez úrazového připojištění), 8637 Kč (s úrazovým 

připojištěním) 

o 184-365 dní: 15450 Kč (bez úrazového připojištění), 17275 Kč (s úrazo-

vým připojištěním) 

 Pro oblast Evropa:  

o 53 Kč / den (bez úrazového připojištění), 58 Kč na den (s úrazovým při-

pojištěním)  

Pojištění pro oblast Evropa je finančně výhodnější u pojišťovny HVP, proto 

pojišťovnu Generali používáme výhradně na dlouhodobé pojištění mimo Evropu.  

Cena pojištění zahrnuje kromě cestovního zdravotního pojištění i pojištění 

odpovědnosti za škodu – viz A.3.  

 

Způsob sjednání pojištění:  

Na email cestovni@generali.cz se odešle mail zhruba v této podobě:  

Dobrý den, nahlašuji k pojištění naši dobrovolnici:  

Jméno dobrovolnice: …  

Adresa: … 

narozena: …  

Země dobrovolné služby: …  

Období: … (období se píše ode dne odletu na 365 dní. Dobrovolníci se většinou vrací dříve, 

ale protože cena pojištění je stejná, uzavíráme jej raději na celých 365 dní pro případ, že by 

dobrovolnictví prodlužovali nebo ještě chtěli soukromě cestovat poté). 

bez úrazového připojištění / s úrazovým připojištěním  

Prosím o zpětné potvrzení.  

Děkuji,  

Jana Švecová 

 

Kopii mailu se zpětným potvrzením je třeba vytisknout a založit do šanonu ke 

smlouvě s dobrovolníkem jako potvrzení uzavření pojištění.  

Poté je třeba vystavit dobrovolníkovi kartičku pojištěnce dle vzoru a předat mu 

souhrn pojistných podmínek (G-Generali – souhrn pojistných podmínek.doc).  

Faktura z Generali chodí vždy za 3 měsíce měsíce souhrnně za všechny pojištěné 

dobrovolníky (tedy v dubnu, červenci, …) Po nahlášení posledního dobrovolníka je 

mailto:cestovni@generali.cz
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třeba požádat Generali o vystavení závěrečné faktury dříve tak, aby nedošla až 

v lednu následujícího roku, ale nejpozději na začátku prosince, aby se stihla 

zaúčtovat!  

Po dojití faktury ověřit údaje o pojištěných osobách a předat účetnímu k zaplacení.  

V červenci+srpnu 4 maily ze SADBY nedošly na cestovni@generali.cz, ač je tu máme 

jako řádné odeslané. V případě, že SADBA nedostane zpětné potvrzení do 3 dnů, 

napsat přímo kontaktní osobě: Jitka.Kruchinova@generali.cz. 

 

Dobrovolníci přes EVS mají cestovní zdravotní připojištění zahrnuté to pojištění přes 

pojišťovnu AXA – viz výše.  

 

A.3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU  

Podle zákona o dobrovolnické službě je vysílající organizace povinna uzavřít před 

vysláním dobrovolníka k výkonu dobrovolnické služby pojistnou smlouvu kryjící 

odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou dobrovolník při výkonu 

dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude při výkonu dobrovolnické služby 

způsobena. Dobrovolník odpovídá pouze za škodu způsobenou úmyslně.25 

Při vytváření zákona udělali zákonodárci chybu, protože pojištění škody, která bude 

při výkonu dobrovolnické služby dobrovolníkovi způsobena, neumí pojistit žádná 

pojišťovna. O tomto problému Ministerstvo vnitra ČR ví a pro novelizaci zákona o 

dobrovolnické službě chystá změnu tohoto ustanovení.  Pro pojištění v ČR je pro 

účely zákona dostatečné pojištění přes občanské sdružení Hestia, které má 

uzavřenou rámcovou smlouvu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a vyřizuje za 

neziskovky všechnu administrativu týkající se pojištění dobrovolníků v ČR.  

Jak uzavřít pojištění přes pojišťovnu Hestia? Je potřeba zapsat dobrovolníky na 

webové rozhraní Hestie. Roční pojištění stojí cca 450 Kč. Pojištění je platné celý rok a 

platí vždy od 1. Dne následujícího měsíce. Podmínkou je nahlášení pojištění 

nejpozději do 25. (???) dne předcházejícího měsíce.  V případě, že během roku 

přibude nový dobrovolník v ČR, je potřeba vypsat  znova všechny pojištěné 

dobrovolníky, nejen toho nového. V případě, že se dobrovolník v průběhu roku 

změní (např. jeden pracuje ve Zlíně do srpna, jiný nastupuje v Brně od září), je 

potřeba nahlásit do 25. 8. Nový seznam s novým dobrovolníkem v Brně – nemusí se 

však za něj platit znova. Více informací dá Tomáš Nýdrle, dělal to za mě   

 

Pojištění odpovědnosti dlouhodobých dobrovolníků v zahraničí  

Toto pojištění u Generali kryje jen základní turistickou odpovědnost:  

 odpovědnost za způsobenou škodu  

                                            
25 §7 odst.1 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě  

mailto:Jitka.Kruchinova@generali.cz
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 - způsobí-li dobrovolník škodu na majetku nebo na zdraví třetí osobě, je kryta je-

nom škoda, kterou  dobrovolník způsobí:  

   - činnostmi v běžném občanském životě 

   - provozováním turistické činnosti 

   - provozováním sportovní činnosti  

- není kryta škoda způsobená řízením motorových vozidel nebo škoda vzniklá při 

plnění pracovních povinností vůči svému „zaměstnavateli“  

- pokud dobrovolník způsobí škodu, musí se vše nahlásit místní policii a pojišťovně 

se pak předloží policejní protokol + další věci (doklad o výši vzniklé škody, fotodo-

kumentace apod.)  

 

Jak řešit pojištění škody na autě, které dobrovolník nabourá?  (např. v Bulharsku už 

se to stalo několikrát) 

České pojišťovny nejsou schopné sjednat pojištění automobilu v cílové zemi 

v případě, že český zaměstnanec pracuje v zahraniční organizaci a automobil navíc 

nepatří této organizaci. Jedinou možností je proto pojistit dobrovolníka přímo v 

cílové zemi.  

B. Nepovinné pojištění:  

 

B.4. ÚRAZOVÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ  

Na základě úrazového připojištění dostane dobrovolník (příp. jeho pozůstalí) 

finanční odškodnění v případě úrazu či úmrtí. Úrazové připojištění je možné sjednat 

společně s pojištěním Generali – viz výše. V případě, že dotace MVČR byla 

dostačující, hradili jsme dobrovolníkům i úrazové připojištění, jinak si ho mohli 

připlatit sami.  

 

B.5. SOCIÁLNÍ (DŮCHODOVÉ) POJIŠTĚNÍ  

Sociální (důchodové)pojištění zabezpečuje člověka v životních situacích jako je stáří, 

invalidita nebo úmrtí živitele. Po nárok na výplatu finančních částek v těchto 

situacích je důležitá také doba, po kterou člověk sociální pojištění platí.  

Podle § 6 odst.1 písm.d)  zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění jsou 

pojištění účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění 

a účast na pojištění se týká doby jejich výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na 

základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací podle zvláštního předpisu.  

V případě, že je člověk zaměstnán, odvádí zaměstnanec sociální pojištění povinně ze 

svého platu. Pro akreditované dobrovolníky toto pojištění není povinné. Podle 

zákona o dobr. službě na ně může SADBA žádat dotaci. Reálně ji dostala pouze 

první rok své existence, od té doby již nikdy, proto je za dobrovolníky neplatí. Výše 

pojistného je cca 1800 Kč měsíčně. Dobrovolníci si je můžou sjednat sami na Okresní 

správě sociálního zabezpečení, pod kterou spadají.   
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Správě SZ je potřeba doložit:  

 smlouvu mezi dobrovolníkem a SADBOU,   

  kopii potvrzení o akreditaci SADBY jako vysílající organizace podle zákona o 

dobrovolnické službě (poskytne SADBA).  

 

C. Pojištění OSVČ  

Pojištění člověka, který podniká (je tedy OSVČ), může být komplikovanější, zatím to 

řešil pouze Cyril Vojtěšek – viz jeho komunikace s VZP:  

From: info@vzp.cz [mailto:info@vzp.cz]  

Sent: Friday, May 13, 2011 11:25 AM 

To: Cyril Vojtěąek 

Subject: Ticket: EB6B7CA4D6A09 Re: dotaz 

Vážený pane Vojtěšku, 

aby za pojištěnce byl plátcem stát je  podmínkou pro vykonávání dobrovolnické 

služby smlouva s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem 

vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu. 

Dobrovolník nesmí být plátcem pojistného jako zaměstnanec ani jako OSVČ a ani za 

něj nesmí být plátcem pojistného stát z jiného důvodu. V konkrétním Vašem  případě 

je problémem je to podnikání, abyste mohl být zařazen mezi státní pojištěnce, musel 

byste na dobu, kdy byste pracoval jako dobrovolník, přerušit podnikání.  

Doporučujeme návštěvu UPVZP v okrese, kde bydlíte -  ať již s ohledem na doložení 

nároku být zařazen mezi státní pojištěnce a přerušení samostatné výdělečné činnosti, 

nebo s ohledem na vyjmutí z českého systému pojištění na základě Prohlášení o 

dlouhodobém pobytu v cizině, dle §8,zák.č. 48/97 sb. odst.4 v platném znění. 

L.Hladíková 

 

Ahoj SADBO,  

níže je vyjádření VZP k té mé záležitosti ohledně (ne)placení zdravotního pojištění. 

Díval jsem se do zákona o veřejném zdravotním pojištění a v paragafu 7 odst. 1 je 

n)  http://business.center.cz/business/pravo/zakony/vzp/cast2.aspx 

(1)    Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce: 

n) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s 

vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu 

překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není 

dobrovolník plátcem pojistného podle § 5 nebo za něj není plátcem pojistného stát 

podle předchozích písmen a) až m). 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/vzp/cast2.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/vzp/cast2.aspx#par5
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No jenže v tom paragrafu 5 právě stojí, že pojištěnec je plátcem pojistného, pokud 

b) je osobou samostatně výdělečně činnou. Za osoby samostatně výdělečně činné se 

pro účely zdravotního pojištění považují: 

1. osoby podnikající v zemědělství;1e) 

2. osoby provozující živnost;2) 

... 

 ... což já jsem (jako OSVČ). Z toho jsem si odvodil, že to asi je tak, jak mi to napsali. 

Pak by to znamenalo, že po dobu, kdy nebudu student, tady budu muset platit 

zálohy na zdravotní pojištění. 

Cyril 

 

L.5. Daně 

Zkušenost od Saši Ševčíkové (rok v Africe):  

Saša byla v roce 2010 4 měsíce na úřadu práce, potom 4 měsíce pracovala a potom 4 

měsíce už měla smlouvu s námi jako dobrovolnice. Předem si připravila daňové 

přiznání  za rok 2010 + mamce dala plnou moc na jeho vyřizování v době, kdy Saša 

byla v Africe (březen 2011).  Zpětně dostala 14000 Kč! 

 

L.6. Výpis z rejstříku trestů  

 

Před uzavřením smlouvy musí dobrovolník donést výpis z rejstříku trestů. Získá ho 

na kterékoli místě „Czech point“ – magistráty, některé pošty apod. Stojí 50 Kč.  

 

L.7. Zdravotní potvrzení  

 

Před uzavřením smlouvy musí dobrovolník donést zdravotní potvrzení od svého 

lékaře o způsobilosti práce s dětmi a mládeží. Vzor viz G-Zdravotní potvrzení od 

lékaře.doc. Lékaři jsou oprávněni za jeho vystavení požadovat poplatek 200 Kč. 

Věština z nich však potvrzení pro účely dobrovolné služby vystavuje zdarma.  

 

L.8. Dobrovolnické smlouvy 

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/vzp/poznamky.aspx#poznamka1e
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/vzp/poznamky.aspx#poznamka2
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Dobrovolníci EVS podepisují jednu trojstrannou smlouvu (tzv. Activity agreement). 

Všichni ostatní dobrovolníci potřebují dvě smlouvy:  

 

SADBA-hostitelská komunita  

Kdy se podepisuje?  

Hned po domluvení přijetí dobrovolníka, nejpozději do konce června. Je dobré, aby ji 

hostitelské komunity poslali před odesláním poštou ještě i naskenovanou mailem, 

pro případ, že se cestou ztratí a bude se muset posílat znova.  

Dobrovolník vyjednává zpravidla přímo s hostitelskou komunitou tyto záležitosti 

(po domluvě se SADBOU): 

 trvání DS  - přesně od kdy do kdy 

 přesné datum a  místo příletu (co nejdřív, aby se mohla zabukovat letenka!) 

 jméno kontaktního člověka v PO (ne vždy je to přímo ředitel onoho střediska) 

 konkrétní náplň činnosti  (ptát se, jak jim mohu nejlépe pomoci, nejen co tam 

budu dělat) 

 případné kapesné (je poskytováno jen v některých zemích)  

 budu tam řídit auto? (může mít vliv na povinnost zajistit si mezinárodní 

řidičský průkaz) 

Veškerou komunikaci dobrovolníka s hostitelskou komunitou je nutné posílat jako 

kopii i na SADBU, aby se vědělo, v jaké pozici je jednání.  

 

SADBA-dobrovolník  

Kdy se podepisuje?  

 Activity agreement na dobrovolníky přes EVS:  před podáním projektu, 

zpravidla tedy na konci března.  

 Smlouva mezi SADBOU a krátkodobými Bulhary: při posledním červnovém 

víkendu.  

 Smlouvu mezi SADBOU a ostatními dobrovolníky: cca měsíc před odletem.  

 

Co je  třeba zajistit před podpisem smlouvy?  

 SADBA zajistí předem originál smlouvy mezi SADBOU a hostitelskou 

organizací.  

 Dobrovolník si obstará výpis z rejstříku trestů a zdravotní potvrzení.  

 Dobrovolník vyplní dotazník před odjezdem a zašle ho SADBĚ mailem.  

(napsat údaje o patronech a rodičích do Access – frmTreeview. 

 

Co je třeba udělat při podpisu smlouvy?  

 Dobrovolník předá výpis z rejstříku trestů.  

 Dobrovolník předá zdravotní potvrzení od lékaře (Zdravotní potvrzení od 
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lékaře.doc).  

 Dobrovolník podepíše čestné prohlášení o seznámení s riziky (Prohlášení o 

rizicích a bezúhonnosti.doc)  

 Dobrovolník podepíše čestné prohlášení o bezúhonnosti  (Prohlášení o rizicích 

a bezúhonnosti.doc).  

 Podepsat smlouvu o výkonu dobrovolné služby (1x pro SADBU, 1x pro 

dobrovolníka).  

 Předat dobrovolníkovi kopii smlouvy mezi SADBOU a PO.  

 Zkontrolovat Dotazník před odjezdem, který měl dobrovolník poslat již 

předem mailem, vytisknout a nechat ho podepsat. Údaje o patronovi a 

rodičích zanést do accesu (aby se jim např. mohlo poslat přání k Vánocům). 

(Dotazník před odjezdem.doc).  

 Zajistit cestovní připojištění pro dobrovolníka – nahlásit, vyplnit kartičku 

pojištěnce a předat pojistné podmínky.  

 Dobrovolník sepíše informace o sobě na web (www.mladez.sdb.cz/cagliero-

nasi-dobrovolnici)..  

 Po posledním očkování předá dobrovolník SADBĚ očkovací kartičku.  

 V případě, že letenka byla hrazena přes SADBU, nechat dobrovolníka 

podepsat cestovní příkaz (Cestovní příkaz.doc).  

 Uzavřít finanční vyrovnání mezi dobrovolníkem a SADBOU.  

 Ověřit, že dobrovolník má kontakty na všechny své dárce a je s nimi 

v kontaktu.  

 Předat dobrovolníkovi a projít společně papír Co dělat po podpisu 

smlouvy.doc.  

 Předat dobrovolníkovi kopii akreditaci SADBY (Akreditace Cagliero 2008.jpg)  

a informace pro pojišťovnu pro účely základního zdravotního pojištění 

(Informace pro pojišťovny.doc).  

 Zásobit dobrovolníka letáčky o SADBĚ v angličtině.  

Kontrolní list pro koordinátora je „G-Co dělat při podpisu smlouvy.doc“.  

 

Co musí dobrovolník udělat po podpisu smlouvy? (viz G-Co dělá dobrovolník po 

podpisu smlouvy.doc) 

 Pojišťovna – nahlásí ve své zdravotní pojišťovně změnu pojištěnce na kategorii 

„osoba vykonávající dlouhodobou dobrovolnou službu“ a kopii potvrzené 

změny pošle na SADBU (ofocený papír poštou nebo neskenované mailem 

nebo faxem na číslo 283 029 113). Potřebuje k tomu smlouvu se  SADBOU a 

kopii akreditace SADBY.  

 Ambasáda – nahlásí na www.drozd.mzv.cz svůj pobyt v zemi – česká 

ambasáda v zemi musí mít přehled, kde dobrovolník je, pro případ krizové 

situace (zemětřesení, povodně apod.). Nutné!  

 Zajistí vízum (není-li již zajištěno) – do některých zemí je potřeba jej zajišťovat 

na poslední chvíli, protože platí od data vystavení, nikoli od data, které 

uvedeme. SADBĚ je pak potřeba poslat kopii víza a originál dokladu o 

http://www.mladez.sdb.cz/cagliero-nasi-dobrovolnici
http://www.mladez.sdb.cz/cagliero-nasi-dobrovolnici
http://www.drozd.mzv.cz/
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zaplacení víza, pokud jej proplácí.   

 Po posledních očkování u MUDr. Muchy vrátit kartičku s přehledem očkování 

do SADBY.  

 Kopie dokumentů – Udělá a vezme s sebou kopii pasu, letenky a víza pro 

případ, že je ztratí nebo mu  je někdo ukradne.  

 Kontaktní údaje – Doma nechá všechny potřebné kontaktní údaje – na 

zodpovědnou osobu v přijímající organizaci, na SADBU, na českou ambasádu 

v zemi i zahraniční ambasádu v ČR. Všechny údaje si vezme i s sebou!  

 Informuje PO o příjezdu (datum, čas, číslo letu a jméno letecké společnosti) a 

domluví podrobnosti (co s sebou atd.).  

 Plná moc – Je dobré napsat a nechat ověřit plnou moc pro někoho z blízkých 

dobrovolníka (rodiče atd.) pro případ, že za něj budou muset něco vyřizovat. 

Pozor! Česká pošta neuznává ověřené plné moci, je potřeba přímo na některé 

z pošt vyplnit tzv. kartičku zmocněnce pro člověka, kterého si dobrovolník 

určí.  

 Učí se jazyk a zjišťuje další info o zemi – včetně osobního kontaktu s ex-

dobrovolníky!  

 Hromadný mail – Je dobré si předem vytvořit na mailu skupinu, které bude 

dobrovolník posílat maily. Hromadnou zprávu posílat i na 

caglierodopisy@centrum.cz. Promyslet si předem, kam bude dobrovolník 

dávat fotky. Vlastní webové stránky je možné vytvořit např. na stránkách 

SADBY, na www.signaly.cz, www.facebook.com,  www.rajce.net apod. 

 Má-li dobrovolník facebook – napsat čas od času krátký pozdrav nebo odkaz 

na fotky na stránku www.facebook.com/adopcenablizko.  

 

L.9. Různé skype kontakty  

 

adch.praha_lenka.chrenscova – koordinátorka dobrovolníků v pražské Charitě  

aktionszentrum – Francesco Bagiolini – zodpovědný za německé dobrovolníky 

vysílané do zahraničí  

fancomp1 – Fanda Jeleček 

rochovaf  - Franta Rochovanský  

mr.mifsud – James Mifsud – zodpovědný za maltské dobrovolníky vysílané do 

zahraničí  

jvyhnalek – Jenda Vyhnálek 

jitka.sebkova 

jpalely – P. Jose Palely – provinciální ekonom v SV Indii, zodpovědný i za naše české 

dobrovolníky  

lenka.cerna111 – Lenka Černá – Fair Trade 

breberkamartinka – Martina Mončeková – grafička SADBY 

pavlarybova – mamka od Míši Bílé, vybírala peníze v brněnské charitě, které se 

posílaly do Hospetu v Indii (tam, kde byl Ondra), jinak salesiánská spolupracovnice 

mailto:caglierodopisy@centrum.cz
http://www.signaly.cz/
http://www.facebook.com/
http://www.rajce.net/
http://www.facebook.com/adopcenablizko
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p.zelinka.sdb – Petr Zelinka alias Kmocháček – zodpovědný za ministranty tady 

v Kobylisích, salesián  

therushkaa – Terka Dobiášová  

toninoplzen – Tonda Nevola, salesián, ředitel v Plzni  

adam-9710 – Adam Musil, ex-účastník Inline, brácha Andreji Musilové, výborný na 

videa!! 

Adam.rudin – Adam Rudin – účastník setkání o volontariátu v Římě, zodpovědný za 

misijní animace a volontariát v jedné části USA, laický zaměstnanec 

Dcm-ph4 – Katka Gutwirthová – pracovní skype 

Andrejkamusilova  

C3rvik. – Vojta Červený 

Dariusz.bartocha – polský salesián, provinciál v Krakově, jezdíval na DBYN  

Evzenrakovsky1 – provinciálkní ekonom v Kobylisích  

Fxblaha – František Blaha 

gabcaf – Gabča Šterclová 

hanka.krusberska 

hynekcer – Hynek Černoch 

christoph-mauerer, ex-dobrovolník v Praze 

berkilson – Bernhard Kilgus, ex-dobrovolník v Praze 

Ivana.chatrna 

Janstepanmusil 

Jana.georgievova1  

Nikita.60 – Janka Jurigová 

Jardafogl 

Jaromirzadra – Jaromír Zádrapa 

Jaroslav.mikes2 

Henricus7 – Jindra Kačer 

Jirkatrub – Jirka Trubka Kučera 

Josef.kolba 

Jkopeckysdb 

Jmendelsdb 

Kajinecek1 – Kája Dvořák 

Karlafej – Karla Fejfarová  

Follyxx – Klára Ratajová 

Kristyna.capkova2 

Ladislavnadvornik – ředitel v Teplicích 

Maatyy – Markéta Lengálová  

Tidit22 – Lukáš Petrucha 

Maggii108 – Maruška Polívková 

Martinjileksdb 

Ekomar404 – Martin Kužela 

Martinkaaa. – Martina Bartošová 

Marcolina27 – Martina Staneva, Bulharsko 

Mvspee – Meinolf von Spee, německý ex-provinciál a ředitel Don Bosco International  

Miciukas14 – Mindaugas, ex-dobrovolník v Praze 
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Michaelarybova 

Moonickka1 – Monika Honzíková 

Ondrejba – Ondra Bakos 

Phacek – PavelHáček  

Gambi_sdb – Pavel Ženíšek 

Pawelmsdb – Pawel Michalowski, misionář v Lesothu  

Petrcvrkal  

Petrahelena – Petra Brychtová – dává dopisy dobrovolníků na web 

Honek-vlk – Jindřich Honěk - ředitel střediska v Havířová  

Renatalorencova – zodpovědná za PR u salesiánů v Brně-Líšni 

Sdbstarazagora 

Sb-pyd – P. Slawek, polský misionář v zambijské Chingole  

Hucisko2 – sestra Ryszarda, zodpovědná za dobrovolníky v City of hope, Zambie 

Jonosdb – Fr. Jonathan – salesián v JAR 

Tadeasnovak 

Tomas.nydrle 

Veronika.jezkova 

Nicknika1 – Veronika osohová  

Berenike13 – Verča Polívková 

Vojtasdb – Vojta Sivek, salesián v Plzni, ex-supervizoe Cagliera 

Zuzka.sojka – Zuzka Onderišinová  

c.vojtesek – Cyril Vojtěšek 
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M.  Public relations 
 
 

M.1. V rámci salesiánské rodiny   

V širokém hnutí osob, které Don Bosko zapojil pro záchranu mládeže, má své 

privilegované místo Salesiánská rodina, pro niž může být dobrovolná služba 

konkrétní formou apoštolátu. Dospělým i mladým lidem je možno nabídnout různou 

formu zapojení do služby chudým, a podílet se tak na proměně dnešní společnosti 

metodou Dona Boska. Skupiny Salesiánské rodiny mohou v místě dobrovolníkům 

pomoci zapojit se do  služby, a tak posílit salesiánské hnutí. Na druhé straně je 

dobrovolná služba svědectvím i školou, které mohou dobrovolníkovi/ci ukázat jejich 

osobní povolání v některé ze skupin Salesiánské rodiny26.  

 

SDB (salesiáni)  

www.mladez.sdb.cz (www.sadba.org)  

 aktualizované informace o Caglieru (www.mladez.sdb.cz/cagliero-

salesiansky-volontariat)  

 dopisy od dobrovolníků z terénu (dává Petra Brychtová),  

 článek po víkendu Cagliero, 

 napsali o nás (článek o dobrovolnících v časopisech, interview v rozhlase), 

 další aktuální zprávy. 

 

www.sdb.cz  

 jednou za čas dát odkaz na zajímavý dopis nějakého dobrovolníka, 

 červen – článek o vyslání dobrovolníků, 

 červenec-září – propagace nového ročníku Cagliera,  

Článek se na www.sdb.cz dává dvojím způsobem:  

o přes www.mladez.sdb.cz – ve formuláři článku se zaškrtne „uveřejnit 

na hlavní stránce“  

o přímo na www.sdb.cz – heslo a jméno dává Jiří Trubka Kučera, 

jiri.kucera@sdb.cz  

 

Jde-li o důležitou celoprovinciální informaci, poprosit správce jednotlivých podwe-

bů, aby článek dali i na svoje stránky – buď odkazem na stránku SADBY nebo zkopí-

rovat a dát jako jejich nový článek. Jedná se s Vizusem (správcem webu), aby bylo 

                                            
26 Dobrovolná služba v salesiánském poslání, 2008, str. 27 

http://www.mladez.sdb.cz/
http://www.sadba.org/
http://www.mladez.sdb.cz/cagliero-salesiansky-volontariat
http://www.mladez.sdb.cz/cagliero-salesiansky-volontariat
http://www.sdb.cz/
http://www.sdb.cz/
http://www.mladez.sdb.cz/
http://www.sdb.cz/
mailto:jiri.kucera@sdb.cz
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možné posílat jednodušeji zprávy z ústředí na jednotlivé podweby (např. stejně jako 

je možné je z jednotlivých podwebu posílat na ústřední stránky).  

 

Vyžádat na SDB.cz přístup od Trubky 

Kontaktní osoby jednotlivých podwebů pro rok 2011:  

 
Webová stránka Co to je? Kontaktní mail  Kontaktní osoba 

www.mladez.sdb.cz SADBA   

www.sdb.cz ústřední web 

Salesiáni Dona Boska 

cagliero@sadba.org  Jana Švecová  

www.fma.cz Sestry salesiánky kucerova@telepace.cz  Majka Kučerová  

www.shm.cz Salesiánské hnutí 

mládeže 

ustredi@shm.cz   Magda Paseková  

www.ascczech.cz Salesiáni-

spolupracovníci 

lobrucova@gmail.com Obručovi 

Říct Tomášovi 

www.volontarie.sdb.cz  m.baxant@gmail.com  

www.salesko.cz Salesiáni Brno-Líšeň renata.lorencova@centrum.cz  Renata Lorencová  

www.zlin.sdb.cz Salesiáni Zlín thuomas@seznam.cz Tomáš Strohbach 

777834564  

www.sdbplzen.cz Salesiáni Plzeň nevola@sdbplzen.cz Tonda Nevola 

602381890  

www.dis.sdb.cz Salesiáni fryšták dis@disfrystak.cz, gorig@uni.utb.cz Gorig Jan  

420608646809  

www.brno.sdb.cz Salesiáni Brno-

Zabovřesky 

spravce@brno.sdb.cz. Petr Klang  

www.ostrava.sdb.cz Salesiáni Ostrava bogdan.dal@email.cz Bogdan  Dal, 

+420602242657  

www.terezicka.sdb.cz Farnost sv. Terezie 

Praha-Kobylisy 

 

webterezicka@sdb.cz 

Vít Kostečka  

www.teplice.sdb.cz Salesiáni Teplice vendulka.drobna@teplice.sdb.cz Vendulka Drobná 

vendy 732704713  

www.havirov.sdb.cz Církevní středisko 

sv. Jana Boska 

tisk@csmdonbosco.cz 

reditel@csmdonbosco.cz 

Kateřina 

Brutvanová nebo 

Honěk Jindřich, 

731625897  

www.sasmkob.sdb.cz Salesián. středisko 

mládeže Praha-

Kobylisy 

svobodamsdb@seznam.cz Michal Svoboda 

731604071  

http://www.sasmcb.cz/  Salesiáni České 

Budějovice  

ondrazalesky@seznam.cz Ondřej Záleský  

http://rumburk.farnost.cz/  Salesiáni Rumburk   Stránky jaksi nefunkční...  ?  

http://pardubice.sdb.cz/  Salesiáni Pardubice  salesiani@pardubice.sdb.cz ?  

 

 

Centrální stránky salesiánů světově  

www.infoans.org  

http://www.mladez.sdb.cz/
http://www.sdb.cz/
mailto:cagliero@sadba.org
http://www.fma.cz/
mailto:kucerova@telepace.cz
http://www.shm.cz/
mailto:ustredi@shm.cz
http://www.asc.cz/
http://www.volontarie.sdb.cz/
mailto:m.baxant@gmail.com
http://www.salesko.cz/
mailto:renata.lorencova@centrum.cz
http://www.zlin.sdb.cz/
mailto:thuomas@seznam.cz
http://www.sdbplzen.cz/
mailto:nevola@sdbplzen.cz
http://www.dis.sdb.cz/
mailto:dis@disfrystak.cz
mailto:gorig@uni.utb.cz
http://www.brno.sdb.cz/
mailto:spravce@brno.sdb.cz
http://www.ostrava.sdb.cz/
mailto:bogdan.dal@email.cz
http://www.terezicka.sdb.cz/
mailto:webterezicka@sdb.cz
http://www.teplice.sdb.cz/
mailto:vendulka.drobna@teplice.sdb.cz
http://www.havirov.sdb.cz/
mailto:tisk@csmdonbosco.cz
mailto:reditel@csmdonbosco.cz
http://www.sasmkob.sdb.cz/
mailto:svobodamsdb@seznam.cz
http://www.sasmcb.cz/
mailto:ondrazalesky@seznam.cz
http://rumburk.farnost.cz/
http://pardubice.sdb.cz/
mailto:salesiani@pardubice.sdb.cz
http://www.infoans.org/
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Centrální informační agentura salesiánů celosvětově. Rozesílají také newsletter – 

cagliero@sadba.org je tam zaregistrována.  

Chtějí důležité zprávy z ČR  (např. i vyslání dobrovolníků, Dnes jím jako Afričan, 

…). Posílá se v angličtině nebo italštině + fotky (dobrá kvalita a základní popis – kde, 

co, kdo, kdy, jak). Nenechat se zneklidnit, že neodpovídají (italský styl ).  

Kontakty:  

 P. Donato Lacedonio z Itálie, ředitel - dlacedonio@sdb.org 

 P. Jaime Gonzalez z Kolumbie, zaměstnanec - jgonzalez@sdb.org 

  Gianfrancesco (gfrancesco@sdb.org)  - z Itálie, profesionální novinář, laický 

zaměstnanec  

 

Hlavní rádce pro misie  

Každý červen posílat v angličtině nebo italštině jemnovitý seznam nových 

dobrovolníků s jejich hostitelskými komunitami hlavnímu rádci pro misie 

(vklementsdb@gmail.com) nebo jeho zástupci (Stanislaw Rafalko srafalko@sdb.org).  

 

Don Bosco Youth Net 

DBYN je sít asi 12 evropských salesiánských organizací, které dělají aktivity pro 

mládež. SADBA je členem od roku 2008 (?). www.donboscoyouth.net. Kontaktní 

osoba: Marie Šafaříková.  

 

Vnitřní zprávy SDB  řeší Jára 

 uzávěrky vždy k 20. dne každého měsíce, do komunit se rozesílají na začátku 

každého měsíce,  

 v rubrice „misie“ citoval Jožka čas od času dopis některého z dobrovolníků 

v terénu,  

 informace o vyslání dobrovolníků a jmenovitý seznam dobrovolníků,  

 každý květen – zaslat sekretáři provincie (bude Jožka Kopecký) termíny všech 

víkendových setkání Cagliera na další školní rok,  

 

 

FMA (sestry salesiánky)  

www.fma.cz 

Vnitřní zprávy – kontakt přes Zdeňku Švédovou - Zdeňka Švédová, provinciální 

ekonomka, momentálně sídlící v Praze-Kobylisích, 736675968, fmacel@volny.cz. 

 

ACS (salesiáni-spolupracovníci)  

O intenzivnější osobní spolupráci s ACS bylo rozhodnuto v roce 2010. Vytipovali 

jsme si několik manželských párů, z nichž jako první oslovila Jana manžele Obručovi 

v Praze. Jejich dcera Markéta byla dobrovolnicí v Bulharsku a oni sami jsou 

v pravidelném kontaktu se salesiány v Bulharsku.  

mailto:cagliero@sadba.org
mailto:dlacedonio@sdb.org
mailto:jgonzalez@sdb.org
mailto:gfrancesco@sdb.org
mailto:vklementsdb@gmail.com
mailto:srafalko@sdb.org
http://www.donboscoyouth.net/
http://www.fma.cz/
mailto:fmacel@volny.cz


 I. Obecná část 
M. Public relations 

147 I I  

 

 

Cíl spolupráce:  

- Propojit salesiánskou rodinu skrze dobrovolnictví a misie.  

- Větší propagace misijního dobrovolnictví a misií celkově.  

Obsah spolupráce v roce 2010/11:  

- pravidelné články na web a zpravodaje o dobrovolnících – dětech ASC 

- DOMISAL 2011 – Mladí dobrovolníci hlásají radostnou zprávu  

- účast na víkendu Cagliera – povídání o ACS + o tom, jaké je to mít dítě 

v cizině. 

Je potřeba se s Obručovými pravidelně osobně scházet, děkovat a pravidelně 

komunikovat, já jsem to tento rok moc nestíhala. Pokud se píše mail, psát ho ve stylu 

„milá Lído a Honzo“, nekomunikovat jenom s jedním z nich. Kontakt: 

lobrucova@gmail.com, telefon: 602496722.  

Další spolupracovníci, jejichž „děti“ byly dobrovolníky Cagliera:  

 Rybovi, ACS – Brno 

 Krieglerovi, ACS  - Zábřeh  

 Šafaříkovi, ACS – Šumperk  

 Osohovi??? – Fryšták  

 Roman Turowski se po dobrovolné službě ve Fryštáku stal salesiánem-

spolupracovníkem v roce 2010. V současné době patří do společenství Ostrava.  

 

SHM (Salesiánské hnutí mládeže)  

Salesiánské hnutí mládeže provozuje tzv. kluby v místech, ve kterých nejsou 

salesiáni ani sestry salesiánky. Jejich úkolem je přinášet salesiánské charisma (práce 

pro děti ve stylu Dona Boska) do těchto míst.  

www.shm.cz  

 informace se sem dávají přes Magdu Pasekovou, ředitelku SHM 

 kontakt: pasekova@shm.cz  

 

stránky jednotlivých klubů SHM  

 neřešili jsme  

 

1x ročně má SHM svoji národní radu, 1x jsme tam byli s Jožkou povědět o 

salesiánských misiích a možnosti spolupracovat s SHM. Byli za naši návštěvu velmi 

rádi, tak by bylo skvělé s nimi i dále držet osobní kontakt, nejen přes maily.  

 

Řešit osobně, ne jen posílat maily (RM tým?) 

 

mailto:lobrucova@gmail.com
http://www.shm.cz/
mailto:pasekova@shm.cz
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Salesiánské tištěné zpravodaje 
 

Název zpravodaje Kontaktní mail Kontaktní osoba  

Vnitřní zprávy SDB provinc@sdb.cz Jožka Kopecký   

Vnitřní zprávy FMA fmacel@volny.cz Zdeňka Švédová  

Vnitřní zprávy ASC jakubec@ivysehrad.cz František Jakubec st. 

Zpravodaj SHM ustredi@shm.cz   Magda Paseková  

Salesiánský magazín Jiri.kucera@sdb.cz Jiří Kučera  

 

 

M.2. Redakce na www.sadba.org  

Otevřít stránku www.mladez.sdb.cz/cms (funguje to pouze v Internet Explorer).  

User: eva.menclova 

Password: 7va.menclovA 

 

1. Jak vložit článek:   

Vlevo „články“ – nahoře „přidat“ – formulář:  

 Nadpis – klikneš-li na konci na „tabelátor“ – automaticky se tomu přiřadí URL 

adresa 

 Zobrazit na HP – objeví se na hlavní stránce www.sadba.org (tedy zaškrtávat 

téměř vždy) 

 TOP – při zaškrtnutí zůstane článek na webu tak dlouho první, než se to zase 

odškrtne 

 Hlavní web – článek se objeví i na hlavních salesiánských stránkách 

www.sdb.org.  

 Obsah – „Upravit v editoru“  

 Rubrika – zaškrnout všechny rubriky, kterých se to týká 

 Obrázek – ten, který se na webu objeví malý vpravo od článku  

 Další přílohy – objeví se ke stažení pod článkem  

 Odkazy – je možné vybrat předcházející články, které se vážou k tématu 

Pozn. Chceme-li do článku vložit odkaz na fotogalerii, musíme na web nejdřív 

umístit fotogalerii a potom dát do článku manuálně odkaz na URL.  

  

2. Jak vložit fotogalerii:  

Vložit fotky nejdřív do „archivu souborů“  - „fotogalerie“ – „Cagliero“ – „2011“. 

„Přidat složku“. Fotky lze nahrát hromadně přes FTP:  Otevřít Total Commander. 

V menu „síť“ – „Protokol FTP – Připojit k serveru“ – „Nové připojení“:  

 Název relace: CMS 

mailto:provinc@sdb.cz
mailto:fmacel@volny.cz
mailto:jakubec@ivysehrad.cz
mailto:ustredi@shm.cz
mailto:Jiri.kucera@sdb.cz
http://www.sadba.org/
http://www.mladez.sdb.cz/cms
http://www.sadba.org/
http://www.sdb.org/
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 Hostitel: www.sdb.cz 

 jmeno uzivatele: sdb 

 heslo: sdb805  

+ dole ještě zaškrtnuté použít pasivní režim přenosu  

+ přípa. vybrat server proxy jako firewall:  slon.sdb.cz:3128 

Potom v dané složce v Archivu souborů nahoře „import“.  

Nefunguje! – domluvit se s Hynkem 

Teprve po naimportování fotek je možné vytvořit vlastní fotogalerii, která se objeví 

na webu:  

„Fotogalerie“ – „Přidat“. Potom je třeba ji přesunout dopředu – nahoře kliknout na 

„pořadí“ a manuál přes tlačítko home ji dát na první místo.  Otevřít ji kliknutím na 

název fotogalerie. Nahoře „import“ – vybrat fotky z Archivu souboru (dole 

„zaškrtnout vše“). Fotky je možné popsat (kliknutím na obrázek tužky vpravo u 

každé fotky).  

Pozn.: Dokud není vložena do fotogalerie ani jedna fotka, neukáže se na webu, i 

když už je v CMS vytvořena.  

 

3. Jak upravit statickou stránku:  

Vlevo „Hlavní menu“ – proklikat se až k dané stránce – vpravo kliknout na obrázek 

tužky.  

 

4. Jak rozeslat newsletter:  

Vlevo „Zpravodaj“ – promazat články, které tam nechci (tím, že každý článek otevřu 

manuálně a vyberu Newsletter – neodesílat), poprosit Járu, ať napíše úvodník, napsat 

odchozí mail (mladez@sdb.cz) a kliknout na „rozeslat“. Newsletter se odesílá několik 

minut, nevypínat počítač.  

Domluvit se s Járou, kdo se stará o new. 

 

Aktualizovat stránky Cagliera – tým,… 

 

M.3. Mimo salesiánskou rodinu  

 

PR programu Cagliero do nesalesiánských médií má na starosti PR tým SADBY. 

V roce 2008 se Jára Vracovský potkal s Tadeášem Novákem, zaměstnancem PR agen-

tury, a domluvil bližší spolupráci. Tadeáš vyškolil tým 8 mladých lidí, kteří navázali 

kontakt s různými novináři. V červnu 2009 proběhla při příležitosti spuštění Adopce 

nablízko první tisková konference. Zúčastnilo se asi 8 novinářů.  

http://www.sdb.cz/
mailto:mladez@sdb.cz
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PR tým se schází cca 1x měsíčně. Pro rok 2011/2 bude potřeba obnovit jeho složení 

(někteří lidé z něj odešli) a znovu probrat jeho cíl a úkoly.  

 

 

Propagace nového ročníku Cagliera  

 

Napsat článek – propagace Cagliera (v září) 

Propagaci je třeba zkoordinovat s PR týmem. Následující kontakty jsem zařizovala 

prozatím já sama:  

  

1. Salesiánské weby (viz M.1.)   

 

2. Salesiánské zpravodaje (viz M.1.)   

 

3. Bývalí dobrovolníci  

- viz databáze ex-cagliero – prosba o vytištění a rozvěšení na školy, menzy a 

rozeslání svým kontaktům,  info na FB apod.  

Další webové stránky:  

 

4. Další weby 

www.cagliero.signaly.cz Web o 

Caglieru  

brychtovi@gmail.com Petra 

Brychtová  

www.fors.cz  Forum pro 

rozvojovou 

spolupráci  

presidency@fors.cz  ?? 

www.facebook.com/sampioniproafriku 

 

   

www.facebook.com/adopcenablizko  

 

   

 

 

5. Místa, kde měli přednášku naši dobrovolníci  

- viz databáze – archiv PR  

 

6. Vysokoškolské katolické hnutí 

 

 Kontaktní mail Kontaktní osoba  

VKH Praha  martin.salvator@gmail.com Martin Staněk  

http://www.cagliero.signaly.cz/
mailto:brychtovi@gmail.com
http://www.fors.cz/
mailto:presidenty@fors.cz
http://www.facebook.com/sampioniproafriku
http://www.facebook.com/adopcenablizko
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vkh.predseda@seznam.cz 

VKH Brno  studentske@centrum.cz   

VKH Olomouc vkhol@katolik.cz 

 

Ludmila Honková (bývalá 

kuchařka na INLINE)  

VKH Ostrava cervik@cervik.net Vojta Červený  

Stud. Duch. 

Správa Plzeň 

boyda@centrum.cz 

sadilkova.pavla@seznam.cz 

 

P. Pavel  Petrašovský  

Pavla Sadílková (bývalá 

dobrovolnice Cagliera)  

Studentská 

duchovní správa 

Hradec Králové 

salas@diecezehk.cz  

Zlín  petrchvatik@rr49.cz  

 

 

7. Diecézní centra mládeže  

 

DCM Ostrava-Opava dcm@doo.cz 

DCM Brno  dcm.brno@biskupstvi.cz 

DCM České Budějovice  dcm@bcb.cz 

DCM Plzeň dcmplzen@volny.cz 

DCM Hradec Králové  dcm@diecezehk.cz 

DCM Litoměřice  dcm@dltm.cz 

DCŽM Vesmír  dczm.vesmir@tiscali.cz 

DCŽM Rajnochovice archa.rajnochovice@centrum.cz 

DCŽM Rajnochovice 2  pristav@centrum.cz 

DCŽM MAMRE Osová Bítyška dcm.bityska@biskupstvi.cz 

DCŹM Stará Ves stara.ves@razdva.cz 

DCŽM Příchovice dczm.krizovatka@gmail.com 

DCŽM Ktiš  dczm@bcb.cz 

Litoměřice  Rkfarnost_mb@centrum.cz 

 

8. YMCA 

Kristýna Ambrožová – zahraniční sekretář - +420 224 872 044, 

kristina.ambrozova@ymca.cz 

 

9. Televize Noe 

mailto:studentske@centrum.cz
mailto:vkhol@katolik.cz
mailto:boyda@centrum.cz
mailto:sadilkova.pavla@seznam.cz
mailto:dczm.krizovatka@gmail.com
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Martin Pastrňák (bývalý dobrovolník v Mexiku a zaměstnanec Televize Noe) vytvo-

řil kdysi klip o Caglieru. Je možné je poprosit, aby ho v průběhu srpna-září zařadili 

do vysílání.  martpastr@seznam.cz  

 

10. Kateřina Brichcínová  

Redaktorka Proglasu, zároveň má na starosti nástěnkna teologické fakultě v Českých 

Budějovicích o Adopci nablízko. Letáčky apod. je možné jí poslat mailem, vytiskne si 

je sama.  katka.brichcin@seznam.cz.   

 

11. Zaměstnanci SADBY, soukromé kontakty každého z nás  

Ideál do budoucna je takový, aby salesiánské weby a zpravodaje dělal koordinátor 

Cagliera sám, všechny ostatní média PR tým formou tiskové zprávy (ve dvou for-

mách – „světské“ i „křesťanské“). Připomenout jim, aby vše poslali i České biskupské 

konferenci a Arcibiskupství pražského (redakce@apha.cz).  

 

 

M.4. Další užitečné kontakty 

 

Bulharský kulturní institut v Praze 

www.bki.cz  - nebylo by špatné navázat spolupráci.  

 

Rozvojové středisko Charity Praha  

Lenka Chřenščová - koordinátorka dobrovolníků  Rozvojového střediska Charity. 

Dobrovolníky vysílá charita do zahraničí do Ugandy dvakrát ročně a nově se snaží  

zapojit také dobrovolníky v České republice do činností v Praze. 1x navštívila 

SADBU osobně, zajímala se o náš způsob přípravy a vysílání dobrovolníků.  

Kontakt: Mgr. Lenka Chrenščová, Personalistka, Arcidiecézní charita Praha, Rozvo-

jové středisko, Londýnská 44, 120 00, Praha 2, office@charita-adopce.cz, tel: 224 

246 519, fax: 224 250 985, www.praha.charita.cz, www.nemocniceuganda.cz 

 

Pastorační asistenti v Pražské arcidiecézi  - viz soubor.  

 

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc - lidka.honkova@seznam.cz, vařila nám na 

INLINE.  

 

Nástěnka na univerzitě v Českých Budějovicích o Adopci nablízko - Kateřina 

Brichcínová - katka.brichcin@seznam.cz  

 

Petra Brychtová – ex-dobrovolnice v Bulharsku, teď žije s manželem a 1,5 dítětem 

v Lomnici nad Lužnicí. S manželem jezdívali vařit na víkendy Cagliero - naše „ma-

minka Markéta“. Dává pravidelně dopisy od dobrovolníků na www.mladez.sdb.cz, 

mailto:martpastr@seznam.cz
mailto:katka.brichcin@seznam.cz
mailto:redakce@apha.cz
http://www.bki.cz/
mailto:office@charita-adopce.cz
http://www.praha.charita.cz/
http://www.nemocniceuganda.cz/
mailto:lidka.honkova@seznam.cz
mailto:katka.brichcin@seznam.cz
http://www.mladez.sdb.cz/
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www.faceboom.com/adopcenablizko a www.cagliero.signaly.cz, Kontakt: brychto-

vi@gmail.com.  

 

ČT24, Hana Andělová (manželka moderátora Pavla Anděla) – každý rok jí posílat 

seznam dobrovolníků s mailovými adresami. Občas potřebují kontakt na někoho 

v konkrétní zemi, aby se vyjádřil k nějakému problému. Kontakt: 

and.hana@seznam.cz.  

  

Televize Noe  

Martin Pastrňák, ex-dobrovolník v Mexiku, pracuje v Televizi Noe – mart-

pastr@seznam.cz. V srpnu 2011 odvysílala česky dokument o salesiánech 

v Lubumbashi  („Naděje na vzdělání“) – bylo by dobré získat ho od nich!  Zároveň 

má dokumenty o salesiánských dílech i jinde v Africe („Naše peníze, jejich osud“).  

 

Grafiku umí:  

 Martina Mončeková (Praha) – dělala všechny letáčky SADBY, skype: breber-

kamartinka, martina.moncekova@seznam.cz 

 Bára Botková (Přerov)  

 Jindřich Kačer  (Brno, teď Svazijsko)  

 Kristýna Botková (Přerov, teď Zambie)  

 Adam Musil (Děčín) – trojnásobný ex-účastník INLINE - elro-

on.am@gmail.com 
 

Video vytvoří: 

 Dominik Obruča (Praha, bratr Markéty) - dobruca@seznam.cz 

 Adam Musil - elroon.am@gmail.com 

 
 

SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)  
 

SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) o.s. (bývalá Poradna pro uprchlíky) je nezis-

kovou organizací pomáhající cizincům v ČR. Zaměřuje se zejména na právní a soci-

ální poradenství cizinců a podporu jejich osobní integrace do české společnosti. (více 

na www.uprchlici.cz).  

Hledají dobrovolníky na osobní asistenci klientům:  

Jedná se o asistenci klientům při jednání s úřady, vyřizování dokumentů apod. Trá-

vení volného času, zapojení klienta do českého prostředí formou setkávání, společ-

ných aktivit, nácvik češtiny.  

Benefity: pro dobrovolníky s klienty jsou zdarma k dispozici vstupenky do kina Bio 

Oko, Rudolfinum (výstavy) a Muzeum hl. města Prahy.  

Jak navázat spolupráci:  

 vytvořte si představu o tom, s jakým typem klienta byste rádi spolupracovali 

(věk, pohlaví, jazyky, země původu, náboženství, a pod.). Pokud nemáte zá-

sadní preference, nevadí. Jde v podstatě jen o to vytvořit dvojici, která si bude 

rozumět. 

http://www.faceboom.com/adopcenablizko
http://www.cagliero.signaly.cz/
mailto:brychtovi@gmail.com
mailto:brychtovi@gmail.com
mailto:and.hana@seznam.cz
mailto:martpastr@seznam.cz
mailto:martpastr@seznam.cz
mailto:dobruca@seznam.cz
mailto:elroon.am@gmail.com
http://www.uprchlici.cz/
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 zkontaktujte koordinátora dobrovolíků a domluvíme schůzku, na které bude 

přítomen klient, vy, sociální pracovník a koordinátor dobrovolníků a nastaví 

se forma spolupráce, čili jak často se budete setkávat, jaké druhy aktivit bude-

te spolu vykonávat apod. 

 aktivity budete reportovat koordinátorovi dobrovolníků (ideálně emailem po 

každé schůzce s klientem), který s Vámi bude v kontaktu a bude řešit případ-

né dotazy, problémy (např. když klient nedorazí na setkání) atd. 

Kontakt:  Dederová Kateřina, dederova@refug.cz 

 

Toto sdružení zároveň pomáhá cizincům k dobrému životu v ČR. V srpnu 2011 s ni-

mi byl v kontaktu Alex z Litvy, který chtěl v ČR zůstat, a tak hledal práci a bydlení. 

Kontakt: Pavel Duba, 605253994.  

 

M.5. Aksanti 

AKSANTI se konalo 3x jako PR akce pro zviditelnění dobrovolnictví u příležitosti 

vyslání nového ročníku dobrovolníku do terénu. Na přípravě akce se podíleli 

především ex-dobrovolníci. Konalo se zatím v Praze, Ostravě a Brně-Líšni. 

Zúčastnilo se ho vždy kolem 100 hostů, převážně přátel dobrovolníků.  

Pozn. od Jany: Pokud se Aksanti bere jako příležitost setkání širšího okruhu přátel dobrovol-

níků, nemá smysl ho dělat ve velkém a klidně může být každý rok v jiném městě. Pokud se Ak-

santi bere jako PR akce pro širokou veřejnost, myslím, že je dobré ho nechat alespoň 3 roky ve 

stejném místě (např. Brno-Líšeň) a klidně ho organizovat ve větším stylu.  

 

Program Aksanti v roce 2011:  

 
Čas Program Kdo Poznámka 

17:00 Vstupní scénka  Jindra Kačer  

17:05 Přivítání publika Pavel Anděl  

 

 

- Poděkování účastníkům za to, že při-
šli, a především za to, že jsou schop-
ni se podívat za hranice své vlastní 
farnosti, apod.  

- krátké vystihnutí toho, co je to 
Cagliero a dobrovolnictví (možno 
použít vtipný citát o dobrovolnictví 
(posílám v příloze nějaké tipy) 

- představení Jožky Mendla (salesián, 
ředitel střediska Salesko, kde se teď 
nacházíme, kaplan farnosti Brno Lí-
šeň), předání slova 

17:08 Představení střediska v Líšni Jožka Mendel   

17:11 Stručné a krátké představení 

programu, dělí se na 3 bloky 

(bývalí dobrovolníci, současní 

a budoucí) 

 

Pavel Anděl  Stručné a krátké představení programu, 

dělí se na 3 bloky (bývalí dobrovolníci, 

současní a budoucí) 

Předání slova Jožkovi Kopeckému 

(salesián, člen týmu Sadby a Cagliera) 

17:15 Úvodní slůvko o Caglieru Jožka Kopecký   

17:18 Video o dobrov. (12. min.) Pavel Anděl 5 dokument na DVD 

mailto:dederova@refug.cz
mailto:dederova@refug.cz
mailto:dederova@refug.cz
mailto:dederova@refug.cz
mailto:dederova@refug.cz


 I. Obecná část 
M. Public relations 

155 I I  

17:30 Krátké představení 2 ex-

dobrovolníků (Kristýna 

Čapková a Jirka Pavelec), plus 

jejich krátký komentář 

k vlastní zkušenosti 

Pavel Anděl Na konci přivítání Sanoje, Alexe a 

Mindaugase (dobrovolníci z Litvy a 

Indie, kteří teď působí v ČR) 

Během jejich vystoupení bude na pozadí 

logo „Mládež v akci“ – je třeba uvést, že 

logo tam je proto, že EU podpořila 

dobrovolnou službu kluků i finančně, 

takže děkujeme 

17:36 Sanoj + Alex – píseň Sanoj (Sanodž) + Alex + Mindaugas Tanec  

17:38 Uvést, že se přesouváme 

k současným dobrovolníkům.  

 

Pavel Anděl  

17:40 Skypový rozhovor – Markéta 

Obručová (BLG)  

Pavel Anděl  

 

Připravit si otázku (Jak vypadá tvůj 

běžný den v Bulharsku?) + možnost pro 

otázky  z publika 

17:45 Skypový rozhovor – Markéta 

Legálová – Kongo 

(záloha – Maruška Polívková – 

Indie) 

Pavel Anděl  

 

 Připravit si otázku (Co bys vzkázala 

rodičům a přátelům dobrovolníků, kteří 

se letos chystají odjet?) (+ možnost pro 

otázky  z publika 

17:50 Scénka – budoucí dobrovolníci Hanka Krausberská  

17:53 Představení všech budoucích 

dobrovolníků zároveň – 13 lidí 

 

 

Pavel Anděl  

  

Jméno, odkud jsou, kam jedou a na jak 

dlouho, co tam budou dělat …  

Předat slovo Janě Švecové 

(koordinátorka Cagliera a bývala 

dobrovolnice v Indii) 

18:05 Obecné informace o programu 

a Adopci nablízko   

Jana Švecová   

18:13 Poděkování dobrovolníkům, 

spolupracovníkům, 

návštěvníkům. Proto i Aksanti - 

děkuji 

 

Pavel Anděl  Závěrečné ohlášky: 

- soutěž (Je potreba rict, ze u kultur-
nich stolecku bude probihat soutez, 
u kazdeho jiny ukol, spojeny s danou 
zemi. Jestli se budou chtit lide zapo-
jit, vezmou si u stolecku listek, kam 
budou dostavat za spleneni ukolu 
razitka. 
Pokud splni alespon 5 ukolu (stolec-
ku je 8), tak dostanou maly darecek 

u prodejniho stolecku SADBY.) 

- Účastníci mohou přijít na vysílání 
v ne. 8.30 při mši, 

- Prohlídka místního střediska 

- Pozvání ke kulturním stolkům. 
Na každém kulturním stolečku 
bude nějaká věc z dané země, 
kterou si návštěvníci budou moci 
vydražit. U každé této věci bude 
formulář na zapisování. Výtěžek 
půjde na dobrovolníky. Vyhláše-
ní výherců dražby a předání vy-
dražených věcí bude v 19:30. 

18:25 Závěrečná píseň  - bulharská Fanda Jeleček  

 

 

Rozdělení kompetencí pro jednodušší organizaci AKSANTI v roce 2011:  

 
Role Za co zodpovídá 
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Hlavní koordinátor = zodpovídá za celý průběh AKSANTI a víkendu Cagliera  

Místní znalec  = poradí s čímkoli, co souvisí s místem (kde co je, jestli si něco můžeme půjčit 

apod.)  

Vlastní program AKSANTI 

17:00-18:15 

= zodpovídá za to, že program začne a bude probíhat podle plánu  

Příprava židlí  a stolů   Ve spolupráci s Tomášem Pavliskou nachystá do sálu židle + případně 

stolky  

Kulturní stolečky ve volném 

programu  

= zodpovídá za to, že jsou připraveny kulturní stolečky a všichni u nich ví, 

co a jak dělat  

 Předem se zkontaktuje se zodpovědnými za kulturní stolečky s přesnými 

požadavky (včetně úkolu a věci na dražbu u každého stolečku) 

 Vymyslí celkové estetické uspořádání stolečků (nápisy, vlajky,…)  

 Na místě dodá vše potřebné – stoly, talířky, vidličky, …  

Vítání hostů  

 

 Připravit na stůl u vchodu předem připravené jmenovky (vyrábí předem 

Honza Drahota).  

 Připravit si na stůl: 150 ks Zadarmo jsme dostali s vloženým letáčkem 

Adopce nablízko  

 Stát u vchodu, každého nově příchozího přivítat + každému předat 

Zadarmo jsme dostali, zadarmo dávejme s vloženým letáčkem Adopce na-

blízko  

 Poprosit příchozí, ať si vezmou jmenovku, pokud ji tam budou mít.  

 Přijde-li novinář, informovat Markétu Matyášovou  z PR týmu SADBY. 

 Poprosit, aby se přezuli????  

 Připravit na stůl u východu misku na jmenovky s nápisem  „Nezapomněli 

jste vrátit jmenovku? (nápis už je vytištěný) 

Rozdělení vizitek známým 

lidem   

Rozdělení jmenovek dobrovolníkům, jejich rodičům a patronům a dalším 

známým osobám před začátkem AKSANTI   

Kontaktní osoba pro 

moderátora Pavla Anděla  

 

Zajišťuje, aby věděl vše k programu AKSANTI (to má na starosti Terka 

Dobiášová a Kuba Řeháček). Ohledně programu s ním komunikuje přímo 

Terka. 

Zajišťuje, aby měl stále co pít.  

Informuje ho o tom, co se děje a seznamuje ho s dalšími lidmi.  

Diskuse s Františkem Radecki Domluví s ním, jak se budou ukazovat fotky (donese flashku? CD?...) Kdo 

obsluhuje techniky během diskuse?? 

Stará se o Františka (pití, jídlo…) + je přítomný během diskuse  

Na konci diskuse předá dárek Františkovi (který předem  sám i připraví). 

Moderátor Moderování vlastního programu AKSANTI 17:00 – 18:15, je přítomný „na 

place“ během volného programu 18:15-19:45, moderuje povídání 

s Františkem Radeckim 19:45-20:30.  

Ozvučení  Promyslet uspořádání – projektor,  počítač, mikrofony, ...  

 

Vaření Vymyslí jídelníček na celý víkend  

Zajistí nákup (buď sám nakoupí nebo pošle seznam tomu, kdo nakupuje)  

Připravuje všechna jídla na víkendu (pátek večeře, sobota snídaně, oběd, 

svačina, občerstvení + grilování na aksanti, druhá večeře pro hladovce, neděle 

snídaně + slavnostní oběd – doveze se?)  

Uklidí po víkendu potraviny, vyklidí ledničky,…  
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Moderátor Moderování vlastního programu AKSANTI 17:00 – 18:15, je přítomný „na 

place“ během volného programu 18:15-19:45, moderuje povídání 

s Františkem Radeckim 19:45-20:30.  

Hlavní koordinátor jídla 

během víkendu  

Nechá si od Tomáše Pavlisky včas předem vysvětlit, jak se gril ovládá.  

Předem připraví gril tak, aby první párečky a maso byly hotové v 18:15… 

Grilování  

Úklid prostor Úklid po AKSANTI – sál se uklízí  po 20:30  (bude tu ještě beseda s FR),  vše 

ostatní hned po skončení AKSANTI  

Úklid našich prostor v neděli po obědě s dobrovolníky, kteří tu nemají rodinu  

Výzdoba prostorů    Před AKSANTI (sobota dopo nebo odpo) vyzdobit sál + chodby:  

– Předem vymyslet, kam a jak zavěsit věci s informacemi (fotky, poví-

dání,...)  - probrat s Janou! 

– Vyvěsit velká loga: Adopce nablízko, SADBY, Mládeže v akci, Česká 

republika pomáhá, Portál, Šampioni pro Afriku. Logo Mládež v akci 

musí být v sále!  

– rozložit bannery  

– alba od dobrovolníků  

– dopisy od dobrovolníků  

– nástěnka s fotkami našich dobrovolníků  

– nástěnky s dalšími informacemi??   

– zalaminovaná mapa sal. světa  

– články o dobrovolnících v médií (měly by být předem již od SADBY 

zalaminované)  

– vymyslet místa na kulturní stolečky (v sále) – společně s Klárou Rata-

jovou  

– pomoci se zajištěním základních věcí na kulturní stolečky (stůl, žid-

le,..)  - společně s Klárou Ratajovou  

– zprovoznit projektor s tichým promítáním fotografií někam na poza-

dí (fotografie jsou připravené – dodá František Rochovanský nebo 

Terka Dobiášová)  

– reklama na DMS – rozvěsit a položit kartičky  

– hra Bulharsko nezlob se!!! Jana vysvětlí  

Indický koutek   Připrava indického jídla na ochutnání pro cca 60 lidí  

 vystavení typických věcí z Indie, prezentace fotek a nejrůznějších věcí z 

Indie, od dětí, vlajka, mapa, ...  

 možnost vyzkoušení indického sárí  

 drobná soutěž na indické téma 

 zajímavosti (např. na rozebrání základní slovníček kanadských slov apod.)  

 jakékoli další nápady 

 velký nápis z dálky – upoutávka na Indický kout 

 indická věc na vydražení!  

Zambijský koutek Viz indický koutek 

Mexický koutek Viz indický koutek 

Bulharský koutek Viz indický koutek 

Jihoafrický  koutek  Viz indický koutek 

Konžský  koutek  Viz indický koutek 

Litevský  koutek  Viz indický koutek 

Lesothský  koutek Viz indický koutek 

Dražba  ověřit si, že všichni mají dražební předměty – ve spolupráci s Klárou Rata-

jovou  
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 rozdat dražební papíry a dopsat věc+vyvolávací cenu - – ve spolupráci 

s Klárou Ratajovou  

 v 19:30 poprosit Pavla Anděla, aby vyhlásil ukončení dražby!!! – nějaký 

gong? + vyhlásit vítěze a pozvat je ke stolečku, kde se věci budou předávat  

 zajistit stoleček, u kterého se budou odměny předávat a na kterém budou 

připravené orazítkované pokladní příjmové doklady pro případ, že by ně-

kdo na svůj dar chtěl potvrzení o daru  (jako účel daru psát: „Dar na pod-

poru a ochranu mládeže“)  

 připravit si předem peníze na vracení drobných (od Jany?)  

 sepsat přijaté dary a předat peníze Janě  

Prodejní stánek    

Proplácení cestovného novým 

dobrovolníkům + ex-

dobrovolníkům  

 

 

Proplácení potravin, příp. 

dalších surovin  pomocníkům 

na AKSANTI 

 

Soutěž Úkoly u jednotlivých stanovišť. Po splnění 5 (?) z 8 úkolů možnost vzít si 

nějakou odměnu – samolepku, přáníčko apod.  

Videokamera  

Krátký dokument z akce   

Obsluha a příprava počítače   

Počítač s možností přihlášení 

do Klubu přátel Adopce 

nablízko 

 

Fotograf   

Fotky k TZ  po akci  

Tisková zpráva po Aksanti  

Cedule na dveře + směrovky 

od tramvaje   

 

Příprava + obsluha 

slavnostního oběda na neděli 

 

Vybírací kasička 

 

 

Ubytování během víkendu 

(dobrovolníci, příp. hosté) 

 

Vrátný  

Komunikace s novináři    

 

 

Bohoslužba v Televizi Noe  

 

V roce 2010 proběhla slavnostní bohoslužba s vysláním dobrovolníků v  Ostravě. 

Byla živě přenášena Televizí Noe. Jako PR je to velmi dobré, na druhou stranu to 



 I. Obecná část 
M. Public relations 

159 I I  

dobrovolníky stresuje, takže si duchovní obřad nemohou prožít tak, jak by si 

zasloužili.  

 

Instrukce z Televize Noe k živě vysílaným bohoslužbám  

 

Mše svatá je vysílána z kostela sv. Václava v Ostravě v těsné blízkosti O-O  

biskupství na Kostelním náměstí. Ten sice patří do farnosti katedrála, ale farní mše 

svaté zde bývají pouze v sobotu ráno, tudíž lidi sem nejsou zvyklí chodit, a tak na 

mši sv. kromě vás nikdo další nebude. Proto je nezbytné zajistit 

lid+ministranty+schola... Prostě farnost nebo skupina se prezentuje jako celek  :-)  

 

*  Mše svatá začíná v přímém přenosu v 10.30 hodin, ale doporučujeme a prosíme být 

tady už v 9.30. Schola využije tento mezičas na přípravu techniky a rozezpívání, lidé 

naopak mohou jít mezitím na WC, navštívit naše knihkupectví Portál, občerstvit se 

(káva, čaj, koláče), tak aby v 10.15 už seděli v kostele, kde dostanou pokyny. Zvláště 

pro ty, kdo jedou zdaleka, se to úplně přesně nedá naplánovat, ale nedoporučujeme 

přijíždět moc brzy ani o moc později než v 9.30 (předtím se totiž chystá kostel - 

kamery atd., a lidem by navíc bylo dlouho; a později by zase nebyl dostatek času na 

zkoušku scholy, nácvik s ministranty, WC pro lidi, a čas na pokyny před vysíláním) 

 

*  Po skončení mše svaté bude beseda s P. Leošem Ryškou, SDB, v poledne modlitba 

Anděl Páně se Svatým otcem, a poté prohlídka studií; vše zabere přibližně hodinu až 

75 minut (podle počtu účastníků).  

 

*  Dovolil bych si požádat Vás potom o název scholy, která při mši svaté bude zpívat, 

a o jméno vedoucího scholy a varhaníka. Rovněž bych poprosil o telef. kontakt na 

ved. scholy a varhaníka, ať se s nimi domluvím osobně ohledně hudebního 

repertoáru. To stačí až začátkem června. Když tak se ještě potom připomenu... Spíš ať 

s tím počítají... 

 

*  Autobus(y) a případně auta mohou parkovat bezplatně přímo před O-O 

biskupstvím (a současně před kostelem sv. Václava). V neděli to tam bývá téměř 

úplně volné.  

 

*  Před cestou do Ostravy na mši vyberte dva lektory na čtení a někoho na přímluvy 

(věk alespoň 16 let, výška min. 165 cm, dobrý přednes), a také promyslet, jestli v 

obětním průvodu budete chtít nést pouze chléb a víno, anebo také něco jiného 

(bochník chleba a hrozny, plody země, typické produkty regionu, kytici květin atd.). 

Podle toho bude potřeba předem najít také přiměřený počet těch, kdo dary ponesou. 

V případě, že byste chtěli při mši použít kadidlo, je potřeba sdělit to předem, nikoli 

až na místě (kvůli včasnému odstavení protipožárného systému). Pokud ne, běžně 
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počítáme s jednoduchým vstupem do kostela od hlavního vchodu přes loď do 

presbytáře, s křížem a 2 svícemi (ty také na evangelium).  

 

*  Ministranti ať si donesou vlastní oblečení; kněží pouze alby. Ornáty (tři stejné) ke 

koncelebraci zajistím já. Všechno ostatní jinak tady je.  

 

*  V kostele nejsou žádné varhany, bude proto potřeba si přinést vlastní  hudební 

nástroje. Ozvučení pro televizi zabezpečí náš zvukař.  

 

*  Od začátku října 2007 jsme zavedli, že na začátku a na konci každé bohoslužby 

živý hlas přivítá diváky a velice krátce představí farnost, příp. obec/město, aby měl 

divák představu, která farnost bude sloužit.  

 

*  Poprosím uvést celá jména kněží, včetně titulů, řehol. zkratek a pod. a také uvést 

co dělá-funkci (např. "správce farnosti...", "ředitel komunity...") 

 

*  Ačkoli to lidem připomeneme pak i přímo na místě, předem připomínám, že ze 

mše svaté pořídíme DVD záznam, který dostanou lidi sice ne hned, ale po 

zpracování, což potrvá několik dnů. Výrobní cena jednoho disku je 60 Kč. Počet těch, 

kdo budou mít o záznam zájem, by se zjišťoval až po návratu z Ostravy, a tuto 

záležitost dořešíme potom. 

 

N. Výhled na další období 
 

 Vytvořit krizový manuál.  

 Sepsat manuál pro vlastní akce dobrovolníků (jak zrealizovat benefiční kon-

cert apod.)  

 Vytvořit CD se základními informacemi o dobrovolnictví ve všech zemích 

(Kája Dvořák měl vytvořit informační DVD pro nové dobrovolníky o Indii + 

zajistit vytvoření DVD K Bulharsku, Kongu a Mexiku - ověřit v jaké je to fázi) 

 Zajistit kontaktní osoby  pro každou zemi (?)  

 Víc přípravu doplnit s Domisalem a se Strennou.  

 Vytvořit etický kodex dobrovolníků?  

 Více spolupracovat s ostatními organizacemi v ČR  - kampaň Česko proti 

chudobě apod. (?) 

 Prohloubit spolupráci s ASC a SHM.  

 Promyslet Turín – Harambé a spol., má to smysl? Pro – hluboký prožitek pro 

vysílané dobrovolníky, poznají místa Dona Boska,  Proti – finančně náročné 

pro dobrovolníky, v této chvíli to tady nikdo nepodporuje.  
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 Cestu do Turína nabídnout ex-dobrovolníkům (duchovní obnova, …)? 

 Důraz práce s ex-dobrovolníky – „My jsme pořád dobrovolníci.“ – konkrétně 

rozvinout – JAK? 

 Větší sdílení v týmu ohledně dobrovolníků. 

 Intenzivnější kontakt s místy, kam lidé jdou – soutředit se pouze na místa, se 

kterými to je možné, všechny ostatní místa pustit (??) 

 Pozitivní kampaň pro hostitelské komunity  „Když se budete dobře starat o 

naše dobrovolníky, pomáháte tím Evropě a celému projektu Evropa, protože 

co se u vás dobrovolník naučí, přinese si sem k nám…“  
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II. Přípravná témata 
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A. Dobrovolnictví  

"s:\Sadba11\Cagliero\Cagliero G - 2010-

11\Přípravné víkendy" – vycházet z loňských 

víkendů!  

A.1. Představení dobrovolnických míst  

Cíl: seznámit zájemce o dobrovolnictví se životem a prací dobrovolníků 

v konkrétních místech.  

Výstup: Zájemci o dobrovolnictví mají jasnou představu o:  

 přehledu zemí, do kterých mohou odjet,  

 náplni práce dobrovolníků v těchto zemích,  

 způsobu života dobrovolníků,  

 rizicích jednotlivých míst.  

Metoda:  

 osobní rozhovory s ex-dobrovolníky, 

 prezentace fotografií a videí z jednotlivých míst samotnými ex-dobrovolníky – 

země, které je třeba představit: Bulharsko, Česká Republika  

 

A.2. Informativní blok I.  

Cíl: poskytnout zájemcům o dobrovolnictví základní informace o tom, co obnáší být 

salesiánským dobrovolníkem v programu Cagliero.  

Výstup: Dobrovolníci znají:  

 rozdíl mezi akreditovaným a neakreditovaným dobrovolnictvím, 

 specifika programu Cagliero - salesiánský volontariát oproti jiným dobrovol-

nickým programům,  

 délka a formu přípravy na dobrovolnictví,  

 finanční nároky,  

 kritéria pro „ideálního dobrovolníka“, podle kterých budou vybíráni (nejde o 

výběr, ale o doprovázení ke zralému rozhodnutí pro/proti dobrovolnictví),  

 zákon o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb.,  

 smysl a pravidla přípravných setkání.  

Metoda: 

 Přednáška (pokud možno interaktivní ).  

 Prezentace o „ideálním dobrovolníkovi“.  

Poklady:  

 A-2-Obecné informace o dobrovolné službě.doc 

 A-2-Představení programu Cagliero - salesiánský volontariát.doc 
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 A-2-Rozpis témat přípravných víkendů.doc (aktualizovat pro daný rok)  

 A-2-Pravidla přípravných setkání.doc 

 A-2-Finanční náročnost.doc 

 A-2-Požadavky na dobrovolníka.doc 

 A-2-Kritéria při výběru dobrovolníka-prezentace.pps 

 A-2-Místa dobrovolné služby.doc 

 A-2-Zákon o dobrovolnické službě.doc 

 

A.3. Informativní blok II. (Adopce nablízko, weby, 

fundraising, očkování)   

Cíl: Přimět dobrovolníka k zamyšlení nad způsobem financování jeho dobrovolné 

služby a dát mu základní informace o očkování.   

Výstup:  

 Dobrovolníci znají projekt Adopce nablízko a ví, jak se lidé mohou stát „adop-

tivními rodiči“ dobrovolníků.  

 Dobrovolníci znají výhody členství v Klubu přátel Adopce nablízko.  

 Dobrovolníci  znají základní webové stránky týkající se salesiánského dobro-

volnictví (www.adopcenablizko.cz, www.sadba.org, www.sdb.cz/misie, 

www.cagliero.signaly.cz, www.facebook.com/adopcenablizko). 

 Dobrovolníci si promyslel i způsob, jak bude shánět peníze na svoji dobrovol-

nou službu.  

 Dobrovolníci ví, kdy a jakým způsobem si musí zajistit očkování.  

 Dobrovolníci podepsali čestné prohlášení o uhrazení očkování v případě ne-

nastoupení dobrovolné služby.   

Metoda: 

 Přednáška.  

 Prezentace.  

 Názorné ukázky: klubová karta Klubu přátel AN, www.adopcenablizko.cz, 

www.sadba.org, www.facebook.com/adopcenablizko, www.sdb.cz/misie, 

www.cagliero.signaly.cz.  

Poklady:  

 A-3-Adopce nablízko.doc 

 A-3-Adopce nablízko – prezentace zkrácená.pps 

 A-3-Adopce nablízko – prezentace zkrácená ústní komentář.doc 

 G-Čestné prohlášení – očkování.doc.  

 

http://www.adopcenablizko.cz/
http://www.sadba.org/
http://www.sdb.cz/misie
http://www.cagliero.signaly.cz/
http://www.facebook.com/adopcenablizko
http://www.adopcenablizko.cz/
http://www.sadba.org/
http://www.facebook.com/adopcenablizko
http://www.sdb.cz/misie
http://www.cagliero.signaly.cz/
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A.4. Informativní blok III. (pojištění, letenky, 

vízum, EVS,…)   

Cíl: Seznámit dobrovolníky s povinnostmi souvisejícími s přípravou na dobrovolnic-

tví v nejbližších týdnech a měsících.  

 Výstup:  

 Dobrovolníci ví, s kým a jak komunikovat v hostitelské komunitě.  

 Dobrovolníci mají kontakty na ex-dobrovolníky v „jeho“ zemi.  

 Dobrovolníci přes EVS znají své doplňkové povinnosti.  

 Dobrovolníci znají všechna povinná a nepovinná pojištění potřebná během 

výkonu dobrovolné služby.  

 Dobrovolníci vědí, jakým způsobem zařídit a zaplatit letenku, vízum i pojiště-

ní.  

Metoda: 

 Přednáška.  

Poklady:  

 A-4-Formální povinnosti dobrovolníků.doc  

 Seznam ex-dobrovolníků s kontakty – viz Evy soubor nebo Access.  

 Metodika Cagliero – část I., kapitola L. – Praktické náležitosti.  

 

A.5. Informativní blok IV. (smlouvy)  

Cíl: Seznámit dobrovolníky s povinnostmi souvisejícími s uzavřením dobrovolnické 

smlouvy.  

Výstup:  

 Dobrovolníci vědí, které náležitosti musí zajistit před podpisem dobrovolné 

služby.  

 Dobrovolníci rozumí textu smlouvy a souhlasí s ním.  

 Dobrovolníci znají orientační termín podpisu smlouvy.  

Metoda: 

 Práce s textem smlouvy.  

 Přednáška.  

Poklady:  

 G-Zdravotní potvrzení od lékaře.doc 

 G-Dotazník před odjezdem.doc 

 G-Smlouva mezi SADBOU a dobrovolníkem do zahraničí vzor.doc 

 

 

DALŠÍ PODKLADY POUŽITELNÉ PRO TUTO KAPITOLU:  

 A-1-Cagliero-prezentace stará.pdf 
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B. Salesiánská rodina  

B.1. Životopis Dona Boska  

Cíl: zjistit, kdo byl Don Bosco a o co usiloval  

Výstup: Dobrovolníci jsou seznámeni s:  

 historickými okolnostmi života Dona Boska, 

 kořeny, na kterých stavěl své poslání, 

 cílovou skupinou, pro kterou pracoval, 

 základními díly, které vybudoval.  

 

Metoda:  

 Hra.  

 Přednáška. 

Podklady:  

 B-1-Kódovaná zpráva.doc 

 B-1-Život Dona Boska.doc 

 

B.2. Komunitní život 

Cíl: Seznámit dobrovolníky s kořeny a pravidly salesiánského komunitního života.  

Výstup:  

 Dobrovolníci chápou kořeny a důvod komunitního života salesiánů.  

 Dobrovolníci ví, v jaké míře se ve „své“ zemi budou účastnit společného živo-

ta komunity.   

 Dobrovolníci jsou připraveni na rizika, která život v komunitě obnáší.   

Metoda: 

 Přednáška o ideových základech.  

 Osobní svědectví SDB, FMA a ex-dobrovolníků z různých zemí o jejich zkuše-

nosti života v komunitě.  

 Prezentace.  

Podklady:  

 B-2-Salesiánská komunita – Potopa.doc 

 B-2-Čára.doc 

 B-2-Salesiánská komunita.doc 

 B-2-Komunitní život - prezentace.ppt 
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B.3. Složky salesiánské rodiny  

Cíl: Seznámit dobrovolníky s jednotlivými skupinami (především v ČR), které patří 

do salesiánské rodiny.  

Výstup:  

 Dobrovolníci znají kořeny a smysl SDB, FMA, ASC, VDB, CDB, FCMN a 

SHM.  

 Dobrovolníci ví, kdy a za jakých okolností tyto skupiny vznikly. .  

Metoda: 

 Přednáška.  

 Osobní setkání se zástupci jednotlivých složek.  

 Hra.  

Podklady:  

 B-3-Salesiánská rodina-hra.doc 

 B-3-Salesiánská rodina.doc 

Toto téma je možné spojit s s Historiií salesiánské rodiny (2.4).  

B.4. Historie salesiánské rodiny v ČR 

Cíl: Seznámit dobrovolníky s historií salesiánské rodiny v ČR  

Výstup:  Dobrovolníci znají historii SDB a FMA v České republice.  

Metoda: Přednáška 

Podklady: B-4-Historie salesiánské rodiny v ČR.doc 

Možný úkol: Napište A4 o historii salesiánů v ČR v jazyce země, do kterého se chys-

táte.  

 

B.5. Přehled salesiánských děl v ČR a ve světě  

Cíl: Seznámit dobrovolníky s tím, jaké aktivity organizují některé salesiánské větve 

v ČR a ve světě.  

Výstup:  

 Dobrovolníci mají přehled o celosvětovém působení salesiánů.   

 Dobrovolníci ví, na co je zaměřena práce SDB, FMA a SHM v České republice 

a kde se s nimi mohou setkat.   

Metoda: 

 Přednáška.  

 Prezentace.  

Poklady:  

 B-5-Přehled salesiánských děl v ČR – italsky.ppt 

 B-5-Don Bosco v ČR.pdf 

 B-5-Don Bosco ve světě.zip 

 B-5-Přehled děl sester salesiánek v ČR.ppt 
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 B-5-Současné aktivity salesiánské rodiny v ČR.ppt 

 Listy hlavního představeného o jednotlivých kontinentech – viz 

S:/SADBA11/misie obecné/Listy hlavního představeného 

 

B.6. Dějiny salesiánských misií   

Cíl: Seznámit dobrovolníky s historií šíření odkazu Dona Boska.  

 

Výstup:  

 Dobrovolníci mají informace o prvních salesiánských misijních výpravách.  

Metoda: 

 Přednáška.  

 Prezentace. 

 Hra.   

Poklady:  

 B-6-Dějiny salesiánských misií.doc 

 B-6-Dějiny salesiánských misií – prezentace.doc 

 B-6-Salesiánské misie na motivy Drak a princezna.doc 

 

DALŠÍ PODKLADY POUŽITELNÉ PRO TUTO KAPITOLU:  

 B-6-Život Giovanni Cagliera.doc 
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C. Globální výchova  

C.1. Interkultura  

Cíl: Připravit dobrovolníky na  obtíže, které přináší život a práce v kulturně odliš-

ném prostředí.  

Výstup:  

 Dobrovolníci mají základní povědomí o typických znacích země, do které se 

chystají.  

 Dobrovolníci znají základní zásady života a práce v odlišné kultuře.  

 Dobrovolníci znají základní teoretické pojmy související s  interkulturní pro-

blematikou.  

Metoda: 

 Drobné aktivity.   

 Přednáška.  

 Prezentace.  

Poklady:  

 C-1-interkultura.doc 

 C-1-interkultura – citát.jpg 

 C-1-interkultura – program Jana.doc 

 C-1-interkultura – prezentace.ppt 

 C-1-ledovcový model kultury.doc 

 C-1-Sluneční brýle.doc 

 http://www.mkc.cz/cz/hry-a-kvizy.html   

 C-1-Derdiáni a stavitelé.doc  

Úkol:  

 Napište 10 zajímavostí o zemi, kam se chystáte.  

  

C.2. Setkání s hosty z cílových zemí 

Cíl: Získat osobní svědectví o životě v odlišné kultuře.   

Výstup:  

 Dobrovolníci navázeli kontakt v ČR s člověkem ze země, do které se chystají.  

 Dobrovolníci jsou schopni se podívat na vlastní kulturu z většího nadhledu.  

 Dobrovolníci chápou, že život a práce v odlišné kultuře je oboustranná zkuše-

nost.  

 Dobrovolníci jsou citlivější vůči odlišnostem i svému chování v cílové zemi.  

Metoda: 

 Panelová diskuse  

 Diskuse v malých skupinách.  

http://www.mkc.cz/cz/hry-a-kvizy.html
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Podklady:  

 C-2-Panelová diskuse s hosty.doc 

 

C.3. Rozvojová a globální výchova  

Cíl: Podívat se na život na zeměkouli z „ptačí perspektivy“.  

Výstup:  

 Dobrovolníci si jsou vědomi základních globálních problémů.  

 Dobrovolníci se zamysleli nad různými způsoby jejich řešení.  

 Dobrovolníci chápou sami sebe jako aktivní součást celé zeměkoule.  

 Dobrovolníci rozumí základním principům udržitelného rozvoje.  

Metoda:  

 Přednáška.  

 Prezentace.  

Poklady: 

 C-3-Stav světa a rozvojová spolupráce.doc 

 C-3-Stav světa a rozvojová spolupráce.ppt 

 C-3-Životní prostředí a udržitelný rozvoj.doc 

 C-3-Životní prostředí a udržitelný rozvoj.ppt 

 C-3-astronomie – pohled na zemi.ppt 

 C-3-1GOAL 2 girls born on the same day.mp4 

 C-3-Fair Trade.doc 

 C-3-Mickey Mouse - world´s song.wmv – jako vtipný úvod k tématu.  

Možný úkol:  

 Podívejte se na stránku http://www.worldometers.info/cz  a napište, co z uve-

dených údajů vás nejvíc překvapilo.   

 

C.4. Kulturní večery  

Cíl: Poznat blížeji některou ze zemí, ve kterých pracují čeští dobrovolníci.  

Výstup:  

 Dobrovolníci znají typické znaky dané země.  

 Dobrovolníci vědí, co obnáší práce dobrovolníka v některé hostitelské komu-

nitě v této zemi.  

 Dobrovolníci ochutnali místní jídlo.  

Metoda: 

 Ochutnávka místního jídla (zpravidla ve formě společné večeře)  

 Prezentace.  

 Hry.  

 Přednášky. 

 

file:///J:/1_SADBA/CAgliero%20student%20bokk/Metodika/Podívejte%20se%20na%20stránku%20http:/www.worldometers.info/cz%20%20a%20napište,%20co%20z%20uvedených%20údajů%20vás%20nejvíc%20překvapilo
file:///J:/1_SADBA/CAgliero%20student%20bokk/Metodika/Podívejte%20se%20na%20stránku%20http:/www.worldometers.info/cz%20%20a%20napište,%20co%20z%20uvedených%20údajů%20vás%20nejvíc%20překvapilo
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D. Pedagogika a psychologie 

D.1. Seznamovací hry  

Cíl: Zajistit, aby se všichni měli možnost seznámit s dalšími lidmi.   

Výstup:  

 Dobrovolníci znají jména lidí z týmu, jména ex-dobrovolníků i dalších zájem-

ců o dobrovolnictví.  

 Dobrovolníci navázali bližší kontakt s některými lidmi.  

Metoda: 

 Hra.  

 Jmenovky na sobě. 

Poklady:  

 D-1-Seznamovací hra Já balonek.doc 

 D-1-Rychloseznamka.doc 

 D-1-Seznamovací had.doc 

 

D.2. Příprava praktického programu  

Cíl: Ověřit v praxi, zda dobrovolníci mají potřebné kvality k práci s dětmi a mladými 

lidmi.  

Výstup:  

 Dobrovolníci posoudili svoji schopnost věnovat se 

dětem a mladým lidem.  

 Dobrovolníci získali nové nápady na aktivity pro 

děti a mládež.  

 Dobrovolníci si poznali způsob práce s dětmi 

z odlišné kultury.  

Metoda: 

 Příprava herního odpoledne pro romské děti 

v Teplicích nebo Českých Budějovicích.  

Podklady:  

 D-2-Píseň o khamoro.doc (melodii zná Eva 

Menčlová)  

Možný úkol:  

 Přípravit si svoje herní stanoviště dle obsahu programu pro děti.  

Pozn.:  Salesiáni v Českých Budějovicích pořádají každý rok program 

k Mezinárodnímu dni Romů (vždy víkend kolem 8. dubna). Zapojení dobrovolníků 

dobrovolníků Cagliero do tohoto programu je oboustranně výhodné.  
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D.3. Pedagogika Dona Boska  

Cíl: Seznámit dobrovolníky se specifiky výchovy a vzdělávání dětí podle vzoru Do-

na Boska.  

Výstup:  

 Dobrovolníci znají zásady preventivního systému a základní pilíře výchovy 

Dona Boska včetně oratoriálních kritérií.    

 Dobrovolníci jsou obeznámeni se společenskou situací v době Dona Boska a 

metodami jeho výchovného působením mezi dětmi a mladými lidmi.  

 Dobrovolníci rozumí principu salesiánské asistence.  

 Dobrovolníci se zamysleli nad vlastním přístupem k dětem a mladým lidem.   

 

Metoda: 

 Přednáška 

 Práce ve skupinách  

 Film o Donu Boskovi 

Možný úkol:  

 Vyber si citát od Dona Boska, který tě nejvíc oslovuje, a napiš proč. 

 Napiš, co sis odnesl ty sám z „Dopisu Dona Boska z Říma z roku 1884“.  

 Odpověz písemně na následující otázky:  

o 1. Co ohrožuje dnes mladé lidi kolem nás? Má vůbec smysl pokusit se 

něco s tím dělat?  

o 2. Mám já sám/sama pocit něčeho, co ohrožuje mně samotné-

ho/samotnou? (nemusíte psát, co konkrétně) Hledám někde nějaké jis-

toty v životě?  

o 3. Má Don Bosco pro nás ještě význam nebo je to jen něco již přežitého? 

Drží se ho salesiánská rodina jen proto, že nemá nikoho lepšího...? 

Proč? 

Podklady:  

 D-3-Salesiánská pedagogika.doc 

 D-3-Dopis Dona Boska z Říma z roku 1884.doc 

 D-3-Preventivní systém.doc 

 D-3-Salesiánský animátor.doc 

 Film o Donu Boskovi (v knihovně SADBY)  

Pozn.: Na konci víkendu je možné dát tématické hodnocení víkendu – viz G-

Hodnocení v salesiánském stylu.doc 

 

D.4. Výchovně-pastorační společenství  

Cíl:  Seznámit dobrovolníky se způsobem salesiánské práce v rámci širokého spole-

čenství lidí.  

Výstup:  
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 Dobrovolníci rozumí slovu „Výchovně-pastorační společenství“ v teorii i pra-

xi.  

 Dobrovolníci chápou nutnost spolupráce při výchově v salesiánském stylu.  

 Dobrovolníci se zamysleli nad vlastní schopností spolupracovat v rámci širo-

kého týmu a zapojovat do spolupráce další lidi.  

Metoda: 

 Toto téma je většinou spojeno s 3.3. – Pedagogika Dona Boska.  

Poklady:  

 D-4-Výchovně-pastorační komunita.jpg 

 

D.5. Teorie přípravy her  

Cíl: Zajistit, aby dobrovolníci byli schopni kvalitně připravit kvalitní hry pro děti a 

mládež.   

Výstup:  

 Dobrovolníci chápou smysl her a volnočasových aktivit pro děti a mládež.  

 Dobrovolníci ví, jak dobře připravit kvalitní program.  

 Dobrovolníci chápou smysl reflexe her mezi vedoucími i dětmi.  

Metoda: 

 Přednáška.  

 Prezentace.  

 Vlastní zážitková hra (viz 3.6.)  

 Příprava a realizace vlastních her (viz 3.2. a 3.7.)  

Podklady:  

 D-5-Egypt - celotáborová hra video.mpg 

 D-5-Teorie hry – prezentace 1.ppt 

 D-5-Teorie hry – prezentace 2.ppt 

 D-5-Teorie hry.doc 

 D-5-Příprava katecheze.doc 

 D-5-Zkušenosti z chaloupek.doc 

 D-5-Dramaturgie chaloupky.doc 

 D-5-Etapové hry.doc 

 

D.6. Zážitková hra  

Cíl: Využít vlastního prožitku dobrovolníků k tomu, aby se dokázali vcítit do pozice 

dětí a mladých lidí, pro které budou připravovat programy, a mohli zlepšit jejich 

kvalitu.  

Výstup:  

 Dobrovolníci prožili intenzivní zážitek a byli schopni jej sami zreflektovat.  

 Dobrovolníci chápou, že zážitek není cíl, ale prostředek, a umí s ním pracovat 

ve prospěch dětí a mladých lidí.  
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 Dobrovolníci mají představu o tom, co je review hry, a jak se vede.  

 Dobrovolníci chápou význam praktických prožitků při výchově a vzdělávání 

dětí a mladých dětí.  

Metoda: 

 Zážitková hra – ideálně v netypický čas (pozdě večer, v noci, brzy ráno…)  

Podklady:  

 D-6-Den trifidů.doc 

 D-6-Záchranáři – hra.zip 

 

D.7. Příprava a nácvik vlastních her  

Cíl: Umožnit dobrovolníkům nácvik realizace drobných her ve ztížených podmín-

kách.  

Výstup:  

 Dobrovolníci mají zásobu drobných her, které mohou hrát i s dětmi, jejichž ja-

zyk neovládají.  

 Dobrovolníci znají úskalí realizace her v cizojazyčném prostředí.  

Metoda: 

 D-7-Burza her.doc 

 D-7-Hry a katecheze pro děti - náměty.doc – každý rok je třeba doplňovat no-

vými hrami dobrovolníky.  

Možný úkol:  

 Přípravte si hru bez znalosti jazyka a pošlete písemně její zadání.  

 

D.8. Motivace 

Cíl:  Nechat dobrovolníky promyslet si všechny jejich vnitřní i vnější důvody, které je 
vedou k rozhodnutí pro dobrovolnou službu, a přimět je ke zralému rozhodnutí pro 
nebo proti dobrovolnictví.  

Výstup: Dobrovolník si odpověděl na tyto otázky:  

 Je moje motivace postavena na reálném podkladě, vyplývajícím z mých dosa-

vadních zkušeností?  

 Obstojí moje motivace obstojí po celou dobrovolné služby? Jsem připraven na 

to, že budu muset čelit situacím, ve kterých budou mé motivace zpochybně-

ny?  

 Dobrovolník zná své skutečné motivace, které  ho k dobrovolnictví vedou a je 

schopen odhadnout, zda tyto motivace postačují.  

 Dobrovolník ví o svých problematických oblastech, na které se musí během 

přípravného roku obzvláště zaměřit.  

Metoda:  

 Interaktivní práce, především ve skupinách.   
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Podklady:  

 D-8-Proč jsi přišel, dobrovolníku.pps 

 D-8-Duševní hygiena dobrovolníka.doc 
Možný úkol:  

 Odpovězte na otáku:  Co čekám, že zažiju nebo mě potká dobrovolné služby? 

Max. 500 znaků. 

Pozn.: Dokud vedl tento blok Jenda Vyhnálek, spokojoval toto téma i s tématem 

„Obavy a jak na ně“ – viz D-8-Duševní hygiena dobrovolníka.doc.  

 

D.9. Osobní rozhovory  

Zpravidla na druhém přípravném víkendu absolvuje každý zájemce o dobrovolnic-

tví osobní rozhovor s jedním členem z týmu. Vyvěsí se zpravidla seznam členů týmu 

s počtem volných míst, dobrovolníci se zapisují, ke komu z nich půjdou na rozhovor. 

Je dobré zajistit příjemnou atmosféru (čokoládu, čaj,..), aby dobrovolník neměl pocit 

výslechu, ale šlo o rovnocenný rozhovor (= máme společný cíl).  

Cíl osobních rozhovorů: 

1. Navázat osobní kontakt.  

2. Zjistit vzájemné představy a očekávání.  

3. Prodiskutovat problematické oblasti, kterým  je potřeba se u konkrétního dob-

rovolníka v průběhu další přípravy věnovat (např. malá podpora rodiny, ne-

znalost jazyka, špatná motivace, neznalost Dona Boska, nedostatek financí 

apod.).  

4. Zajistit osobní doprovázení dobrovolníků během jejich rozhodování a přípra-

vy na dobrovolnou službu – člověk, který s dobrovolníkem vede rozhovor, by 

se mu měl v průběhu celé přípravy věnovat (na každém víkendu s ním ne-

formálně popovídat, ptát se, …).  

Podklady:  

 předem vytištěné úvodní dotazníky všech zájemců o dobrovolnictví 

 D-9-Osobní rozhovory.doc 
 

 

DALŠÍ PODKLADY POUŽITELNÉ PRO TUTO KAPITOLU:  

 D-10-Hra na SMS.doc 
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E. Zdravověda a rizika 

E.1. Zdravotní rizika dobrovolné služby  

Cíl: Seznámit dobrovolníky se všemi reálnými zdravotními riziky, se kterými se bě-
hem dobrovolné služby mohou setkat.  

Výstup:  

 Dobrovolníci ví, která očkování jsou potřeba pro pobyt ve všech zemí.  

 Dobrovolníci znají  rizika tropických i běžných nemocí, včetně prevence ma-

lárie.  

 Dobrovolníci ví o tom, jaký vliv může mít pobyt v cizí zemi na jeho již existu-

jící nemoci (astma, epilepsie, ...).  

 Dobrovolníci znají  praktické otázky pobytu v rozvojových zemích (kontaktní 

čočky v prašném prostředí apod.).  

Metoda:  

 Prezentace s přednáškou.  

Odkaz na soubory:  

 E-1-Zdravotní rizika.doc 

 E-1-Zdravotní rizika - prezentace.ppt 

 

E.2. První pomoc  

Cíl: Vědět, jak ošetřit základní zdravotní  problémy vlastní i dětí, o které se bude sta-

rat.  

Výstup: Dobrovolník ví, jak reagovat na  běžný úraz/akutní nemoc v dané zemi.  

 

Metoda:  

 Prezentace s přednáškou.  

 Simulační hra (instrukce může dát Maruška Dvořáková).  

Podklady:  

 E-2-První pomoc prezentace.ppt 

 E-2-První pomoc.doc 

 

E.3. Krizové momenty dobrovolné služby  

Cíl: Připravit dobrovolníky na nejčastější krizové situace, při mohou na dobrovolné 

službě nastat.  

Výstup:  

 Dobrovolníci znají typický průběh prožívání dobrovolné služby.  

 Dobrovolníci znají různé způsoby řešení konfliktů.  
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 Dobrovolníci znají nejčastější krizové situace při dobrovolné služby a promys-

leli si předem způsob jejich řešení.  

Metoda: 

 Hraní scének.  

 Přednáška.  

 Prezentace.  

Podklady:  

 E-3-Co dělat v případě.doc 

 E-3-jak řešit krizové situace v zahraničí - klip MZV ČR.wmv 

 E-3-Krizové momenty dobrovolné služby.doc 

 E-3-Krizové momenty dobrovolné služby – pro lektora.doc 
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F.  Osobní a duchovní růst  

F.1. Kdo je pro mě Bůh  

Cíl: Zamyslit se nad vlastním pojetím představy Boha a vnímat odlišnosti ve spiritu-

alitě jednotlivých lidí.  

Výstup:  

 Dobrovolníci se zamysleli nad vlastním pojetím Boha.  

 Dobrovolníci měli možnost poznat i názory druhých lidí.  

 Dobrovolníci si hlouběji uvědomili základy své víry.  

Metoda: 

 Diskuse v malých skupinách  

Podklady:  

 F-1-Kdo je pro mě Bůh.doc  

 F-1-Víra.doc 

F.2. Co se odehrává při mši svaté 

Cíl: Porozumět tomu, co se odehrává při mši svaté.  

Výstup:  

 Tzv. „nevěřící“ dobrovolníci chápou smysl jednotlivých částí mše.  

 Tzv. „věřící“ dobrovolníci si prohloubili osobní chápání jednotlivých částí mše 

sv.  

Metoda: 

 Přednáška.  

 Komentovaná liturgie.  

 Společná příprava animované mše sv.  

Podklady:  

 F-2-Liturgika.doc – třeba dodělat 

 Text mše sv. – třeba stáhnout z internet a dodělat 

 

F.3. Východní liturgie 

Cíl: Porozumět odlišnému stylu liturgie.  

Výstup:  

 Dobrovolníci znají rozdíl mezi „západní“ a „východní“ liturgií.  

 Dobrovolníci znají význam základních symbolů při východní liturgii.  

Metoda: 

 Přednáška.  

 Prezentace.  
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 Účast na mši sv. ve východním ritu (např. Praha Emauzy)  

Podklady:  

 F-3-Východní liturgie – prezentace.pdf  

 

 

F.4. Modlitba breviáře 

Cíl: Seznámit dobrovolníky se smyslem a principy společné modlitby církve.  

Výstup:  

 Dobrovolníci rozumí smyslu breviáře.  

 Dobrovolníci znají jednotlivé části breviáře (ranní chvály, nešpory apod.) a 

„umí“ se je modlit.  

Metoda: 

 Přednáška.  

 Společná modlitba.  

Podklady:  

 F-4-Modlitba breviáře.dod 

 

F.5. Svátosti  

Cíl: Prohloubit vnitřní vztah ke svátostem.   

Výstup:  

 „Nevěřící“ dobrovolníci chápou, z čeho vychází a jak slouží životu křesťanů 

svátosti.  

 „Věřící“ dobrovolníci se zamysleli nad důležostí svátostí v jejich životě.  

 Dobrovolníci vědí o důležitosti svátostí pro Dona Boska.  

Metody:  

 Diskuse.  

 Bibliodrama (biblické úryvky týkající se svátostí)  

Podklady:  

 F-5-Svátosti – znamení Boží blízkosti.doc 

 F-5-Svátost smíření.doc 

 F-5-Svátost smíření - příběh poutníka.doc 

 

F.6. Salesiánská spiritualita (duchovní obnova) 

Cíl: Obnovit vztah k Bohu a vrátit se ke kořenům, na kterých můžou dobrovolníci 

stavět svůj život.  

Výstup:  
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 „Nevěřící“ dobrovolníci chápou význam duchovního ztišení a meditace pro 

dobrovolnou službu.  

 Věřící dobrovolníci prohloubili svůj vztah k Bohu.  

 Dobrovolníci poznali blíže spiritualitu Dona Boska a způsob, jakým ovlivňo-

vala jeho výchovu dětí a mladých lidí.  

Metoda: 

 Víkendová duchovní obnova ideálně vedená českým misionářem.  

Poklady:  

 F-6-Meditace.doc 

 

Možný program víkendu:  

 
Pátek Sobota neděle 

 7:30 ranní modlitba  

7:45 snídaně  

7:30 –  úvod do breviáře + spo-

lečné ranní chvály  

8:15 – snídaně 

 8:30  II. impuls  

ticho, četba, možnost sv. smíření, duchov-

ního rozhovoru  

 

10:30 III. impuls  

ticho, četba, možnost sv. smíření, duchov-

ního rozhovoru  

Cca 9:45 – bohoslužba rozhod-

nutí  

11:00 - Technické informace 

 

 

 

 

 

19:00 - večeře  

12:30 Oběd s hudbou v pozadí  

14:30  IV. impuls  

 16:00-17:00 Nabídka pro setkání s knězem  

17:00-18:00 Možnost svátosti smíření  

18:00 mše sv. + konec silentia  

19:00 Večeře   

12:00 Oběd 

 

Úklid, odjezd 

 

 

20.00 -  Úvod k duchovnímu 

ústraní a víkendu  

I. impuls – Důležitost ticha a 

schopnosti otázky „Kdo jsem“ 

21:00 - Společný kompletář  

 

Silentium až do sobotní večeře  

20:30 Stop-time - zhodnocení prvního polo-

letí přípravy dobrovolníky  

21:30 modlitba + začátek celonoční adorace    

od 22:00 celonoční adorace – rozpis po 30 

minutách  

 

 

 

 

F.7. Bohoslužba rozhodnutí  

Bohoslužba rozhodnutí probíhá zpravidla při 4. víkendovém setkání – duchovní ob-

nově. mše sv. s vloženým obřadem požehnání pro nadcházející část přípravy:  

 

Začátek mše sv. ve stylu:  
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„Dnešní bohoslužba se nazývá bohoslužba rozhodnutí. Čtyři měsíce se na něco připravujete. 

Na co přesně, to víte hlavně vy sami. Někteří z vás se již pevně rozhodli vydat se jako 

dobrovolníci na službu potřebnějším, někteří z vás již přesně ví i kam. Někteří jsou 

rozhodnuti odjet, ale jejich místo ještě není úplně jasné. Zvláště pro tyto z vás je dnešní 

prosba o požehnání. Ale i pro vás ostatní, kteří víte, že příští rok nikam neodjedete. 

Dobrovolníkem nebo animátorem se člověk totiž nestává na určitou dobu, dobrovolníkem nebo 

animátorem člověk prostě buď je nebo není. Není to činnost, je to postoj. Je to způsob života, 

kterým člověk žije a při kterém se rozhodl, že bude dávat své síly pro ty, kteří to potřebují. 

Proto i tato bohoslužba je prosba o požehnání pro nás všechny, abychom dokázali žít životem, 

ve kterém tu budeme pro ostatní a dokázali jsme se pro to každý den znova a vědomě 

rozhodovat.“ 

 

Po homilii  každý dobrovolník přistoupí k mapě světa a zapíchne vlaječku do místa, 

do kterého se bude v následujících měsících připravovat. Poté dostane požehnání a 

bude pomazán olejem na znamení síly. Kněz maže vonným rostlinným olejem na 

ruce dobrovolníka/ce a žehná:  „Ať ti dá Pán sílu sloužit svým bližním a ať žehná tvým 

životním krokům a rozhodnutím ve jménu Otce + i Syna i Ducha svatého. Amen.“ 

 

Následuje mše sv. obvyklým způsobem. 

 

F.8. Dobrovolnický slib  

Cíl: Vyjádřit slavnostním a veřejným způsobem svoje nasazení pro pomoc dětem a 

mladými lidem.  

S dobrovolnickým „slibem“ by se dobrovolníci měli seznámit už během poloviny 

přípravy (formou meditace nad ním apod.). Je potřeba se individuálně domluvit i s 

„nevěřícími“ dobrovolníky, jakým způsobem jej budou chápat a vyjadřovat oni. Není 

dobré, aby byli nuceni veřejně vyslovovat něco, s čím nejsou vnitřně ztotožněni.  

Dobrovolnický slib říkají dobrovolníci společně říká při bohoslužbě vyslání na po-

sledním přípravném víkendu.  

Poklady:  

 F-8-Dobrovolnický slib.doc 

 

F.9. Misiologie  

Cíl: Zamyslet se nad vlastním sdílením své víry druhým lidem.  

Výstup:  

 Dobrovolníci chápou, jak církev chápala misijní poslání kdysi a dnes.  

 Dobrovolníci znají kořeny misijního poslání církve.  

 Dobrovolníci se seznámili s encyklikou Redemptoris missio. 
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 Dobrovolníci se zamysleli nad tím, jak oni sami přijali víru a zda a jak ji mají 

sdílet s dalšími lidmi.  

Metoda: 

 Přednáška 

 Prezentace  

 Vlastní aktivita, práce ve skupinách.  

 Jako uvedení do tématu je možné dát anketu ve městě - ve skupinách zjišťovat 

odpovědi na otázku: Co je pro vás štěstí?   

Možný úkol:  

 Přečtěte si encykliku Redemptoris Missio a odpovězte na otázky: Co v tom 

dokumentu je? Jaká je souvislost s mým životem – dobrovolnou službou? 

 Přečtěte si úryvek z knihy Misionáři bez lodí a napište, co vás na textu oslovilo 

a jak jsou zde definovány misie (misijní činnost).  

Podklady:  

 F-9-Misionáři bez lodí.doc 

 F-9-Misijní poselství Benedikta XVI. z roku 2006 - prezentace.ppt 

 F-9-Misiologie.doc 

 F-9-Misiologie – prezentace.doc 

 

F.10. Bohoslužba vyslání + patroni  

Celoroční příprava končí slavnostním vyslání dobrovolníků do světa při mši svaté. 

Na slavnostní vyslání jsou zváni příbuzní i kamarádi dobrovolníků. Kromě toho si 

každý dobrovolník volí tzv. patrona, tj. člověka, který bude s dobrovolníkem během 

jeho dobrovolné služby obzvláště v kontaktu. Více podrobností o patronech viz F-4-

Patroni.doc.  

 

Průběh mše svaté s vysláním:  

Na začátku bohoslužby zodpovědný za dobrovolníky je jednotlivě vyvolá jménem a 

každý z nich se stručně představí, odkud je a kam jde. Může přidat též motto, se 

kterým odchází. Po promluvě kněze následuje vlastní obřad vyslání:  

 

a) Vyjádření závazku  

Kněz: „Milí dobrovolníci! Od Boha jste dostali mnohé dary a při křtu vás Bůh 

přijal za vlastní. Chcete dát tyto dary Bohu k dispozici při plnění poslání, které 

jako dobrovolníci přijímáte?“ 

Dobrovolníci: „Ano.“ 

Kněz: „Během vašeho života a přípravy vás oslovil Don Bosko. Chcete 

pokračovat v jeho poslání sloužit mladým, v první řadě těm nejchudším a 

opuštěným a přinášet jim světlo Evangelia?“ 
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Dobrovolníci: „Ano.“ 

 

b) Vzývání Ducha svatého 

Kněz: „Nyní budeme prosit Pána, aby vás provázel svým svatým úmyslem a 

vylil na vás svého svatého Ducha. Připojme se všichni k této modlitbě.“ 

(Následuje chvíle ticha. Na dobrovolníky se mohou vkládat ruce, a přitom se 

může zpívat píseň vzývání Ducha svatého „Duchu svatý, přijď k nám“ apod.) 

Kněz: „Vyslyš, Otče, modlitbu svého lidu, a pronikni do srdcí těchto svých dětí a 

naplň je darem Ducha svatého, abys je, očištěné ode všech hříchů, zapálil láskou 

Ježíše Krista, Dobrého pastýře, který dal život za nás, a který žije a kraluje na 

věky věků.“ 

Všichni: „Amen!“ 

 

c) Dobrovolnický slib 

Kněz: „A nyní, naplnění silou Ducha svatého, vyjádřete ochotu ke službě jako 

salesiánští dobrovolníci.“ 

Dobrovolníci společně vysloví dobrovolnický slib.  

Kněz: „Ve jménu církve vás přijímám za salesiánské dobrovolníky.“ 

Kněz podá každému dobrovolníkovi postupně ruku. 

 

d) Předání symbolických předmětů  

Patroni předávají dobrovolníkům symbolické předměty - svíce, nádobky na 

vodu a křížku na krk. 

Kněz: „Přijměte svíci a staňte se pro mnohé bloudící a opuštěné mladé lidi, kteří 

ztratili smysl svého života, hlasateli Radostné zvěsti Ježíše Krista.“ 

Kněz:  „Přijměte nádobu, z které se voda bere a zase se do ní dolévá. Kéž nikdy 

nezapomenete dolévat živou vodu do nádob svého života.“ 

Kněz:  „Přijměte kříž, symbol naší spásy. Kéž se nikdy nezaleknete křížů, které 

vás potkají, a umíte je nést radostně a trpělivě.“ 

 

Podklady:  

 F-10-Bohoslužba vyslání.doc 

 F-10-Patroni.doc 
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F.11. Různé modlitby 

 

 F-11-Píseň o balonu.doc 

 F-11-Adventní meditace.doc 

 F-11-Píseň Dare you to move.doc 

 F-11-Píseň Dare you to move.mp3 

 F-11-Aby měly život v hojnosti.doc 

 F-11-Scénka Anděl a Marie.doc 

 F-11-Baba yetu alias Otče náš ve svahilštině.flv 

 F-11-Píseň This is your life.doc  

 F-11-Píseň This is your life.avi 

 F-11-Křížová cesta podle kostela v Praze-Lhotce.doc 

 F-11-Cesta světla 1 – obrázky.doc 

 F-11-Cesta světla 1 – obrázky i text.doc 

 F-11-Cesta světla 2.doc 

 F-11-Cesta světla 3 – zkrácená upravená.doc 

 F-11-Cesta světla 4.doc 

 F-11-Adorace.doc 

 F-11-Nsango malamu – Mposa na libondeli.mp3 

 F-11-Nsango malamu – Mposa na libondeli slova na tisk.doc 

 F-11-Otče náš z knihy Modlitba současného člověka.doc 
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