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Název sdružení:
Sídlo sdružení:
IČO:

Sdružení Laiků Don Boska
Haškova 3, Havířov – Město, 73601
630 24 730

Změna názvu sdružení
Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna
názvu sdružení na

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s.
Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí
Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

Cíl sdružení
Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí
a mládeže, ochrana dětí a mládeže před negativními jevy ve
společnosti a organizování vhodných akcí po tyto účely v duchu Don
Boska „ otce a učitele mládeže“

Struktura sdružení
Nejvyšším orgánem Sdružení laiků Don Boska je Valná hromada,
kterou tvoří 5 členů sdružení. Naše členská základna čítala celkem 28
aktivních členů. Valnou hromadou byl zvolen tříčlenný výbor
sdružení,
který
volbou
ustanovil
předsedou
sdružení
Ing. Mgr. Jindřicha Hoňka jako výkonný orgán SLDB.
Valná hromada: Jargus Gerard, Honěk Jindřich, Kusáková Marie,
Wilczek Radek, Uradníková Marie
Výbor sdružení: Radovan Wilczek, Marie Kusáková, ing. Mgr. Jindřich
Honěk

3

Činnost
Sdružení laiků Don Boska – Don Bosko Havířov o.s.
Činnost sdružení je úzce spjata s činností Církevního střediska
volného času sv. Jana Boska a také farnosti sv. Jana Boska. Naši
členové, sympatizanti a dobrovolníci se aktivně podílejí na mnoha
akcích pořádaných Církevním střediskem.
Jsou to především velmi oblíbené Velikonoční a Adventní
dílničky, kde přichází děti se svými rodiči či prarodiči vyrábět různá
přání, pomlázky a dekorace k Velikonocům a také v době adventní
jsou to adventní věnce, svícny, svíčky a přání pro nadcházející
vánoční svátky. Tyto akce jsou rok od roku hojněji navštěvovány.
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Při konání velkých akcích pořádaných Magistrátem Města Havířova,
farností sv. Jana Boska na Šumbarku a také CSVČ sv. Jana Boska se
členové sdružení aktivně podílí na jejich přípravě. V roce 2012 to
byly především: Výročí posvěcení kostela sv. Jana Boska, Akademie
CSVČ a Vánoční turnaj rodinných dvojic, Havířov v květech či Den
Země.
.
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Své bohaté zkušenosti předávají naši senioři při vedení zájmového
kroužku „Šikovné ruce“, kde se děti učí jak zacházet s nářadím a jak
ho používat na různý materiál, také si zde vyrábí zajímavé výrobky ze
dřeva, kovu či papíru. Velký úspěch má každoroční ruční pletení
karabáčů před Velikonočními svátky.
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Projekt Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“ zaujal naše
členy sdružení již v roce 2006 a od této doby z našich příspěvků
podporujeme konkrétní dítě v Indii, aby mohlo studovat a tím také
zvýšit svou šanci na trhu práce ve své zemi. Chlapec Sherwin Reeve
Pinto je z města Bellare v Indii a navštěvuje školu sv. Josefa,
VII.stupeň. Jeho prospěch je velmi dobrý. Roční příspěvek ve výši
4900,- Kč jsme v dubnu odeslali.
V prostorách Církevního střediska volného času se každou středu
schází naši členové - senioři muži - ve svém senior-klubu. Také se
schází při nácviku zpěvu mužského sboru každé pondělí.
Naše členky s jinými ženami se druhou středu v měsíci scházejí
v kapli P. Marie Pomocnice v Havířově – Městě na Mariánské
kněžské hnutí – Večeřadlo. Naše členky s ostatními ženami zde
rozvíjí a upevňují své společenství, které se také aktivně podílí na
přípravách různých akcí pořádaných farností sv. Jana Boska a CSVČ.
Několik z nich se zapojilo do akce Pletení obvazů pro malomocné
a dvakrát do roka se schází k tomuto účelu.
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V rámci svých aktivit Sdružení pořádá zájezd na Sv. Hostýn, kde se
zúčastní pouti Salesiánkých spolupracovníků. Také letos vyjely dva
autobusy v plném obsazení na tuto pouť. Je to tradiční akce Sdružení
a je velmi oblíbená u rodin a hlavně seniorů se svými vnoučaty. Další
výlet se konal dne 29. září 2012 do Dubu na Moravě.
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Důležitou součástí činnosti je prevence negativních jevů ve
společnosti. Proto se naši mladší členové podílí na vedení a asistenci
při pořádání táborů o prázdninách. Jsou to nejen pobytové tábory na
Orlím Hnízdě ve Pstruží a Hradci nad Moravicí, ale také příměstské
tábory o letních či jarních a podzimních prázdninách, které probíhají
v CSVČ sv. Jana Boska.
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Koncem roku také 6 mládežníků navštívilo s předsedou Sdružení Řím
v rámci setkání mládeže na Pouti důvěry. Této akce se v hlavním
městě Itálie zúčastnilo na přelomu roku 2012/2013 asi 40000
mladých lidí z celého světa. Cestou zpět navštívili také Turín a jiná
místa Itálie spojená s osobností Dona Boska, který je patronem
činnosti Sdružení Don Bosko o.s.
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Finanční uzávěrka za rok 2012
Příjmy celkem:
z toho činí - přijaté nájemné
- příspěvky účastníků na zájezdy
- příspěvky za nové WC
- příspěvek členů na adopci na dálku
- přijaté úroky

113 761,43 Kč
29 983,- Kč
23 640,- Kč
56 736,- Kč
3 400,- Kč
2,43 Kč

Placené výdaje celkem:
z toho činí - splátka půjčky z roku 2010
- adopce na dálku
- bankovní poplatky
- poštovné
- topenářské práce
- poplatek za srážkovou vodu
- autobusy a parkovné
- platby záloh na el.energii
- projektová dokumentace-WC
- projekt-požárně-bezpečnostní ř.
- zhotovení geometrický plánů
- ostatní výdaje

146 414,50
24 000,4 900,1 952,297,27 689,50
2 395,22 960,21 000,19 800,2 400,4 000,15 021,-

Hospodářský výsledek – z t r á t a

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

- 32 653,07 Kč

Všem členům a dobrodincům děkujeme za jejich finanční dary
a podporu naší činnosti.

