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Název sdružení:
Sídlo sdružení:
IČO:

Don Bosko Havířov, o.s.
Haškova 3, Havířov – Město, 73601
630 24 730

www.donboskohavirov.cz/obcanske-sdruzeni/

Cíl sdružení
Dne 20. června 2013 byla povolena a vzata na vědomí Ministerstvem
vnitra změna cíle Sdružení Don Bosko Havířov v tomto znění:
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“
Zvláštní zřetel a činnost je věnována dětem, mládeži, dospělým
i rodinám převážně romského etnika ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí a vyloučených lokalit.

Struktura sdružení
Nejvyšším orgánem Sdružení laiků Don Boska je Valná hromada,
kterou tvoří 5 členů sdružení. Naše členská základna čítá celkem 23
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
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Činnost Don Bosko Havířov o.s.
Činnost sdružení je úzce spjata s činností Církevního střediska
volného času sv. Jana Boska a také farností sv. Jana Boska. Naši
členové, sympatizanti a dobrovolníci se aktivně podílejí na mnoha
akcích pořádaných Církevním střediskem.
Činnost pro veřejnost
Návštěva naší mládeže u zakladatele Jana Boska v Turíně na
Nový rok 2013 předznamenala velké akce, které provázely sdružení
Don Bosko Havířov a jeho členy a dobrovolníky v našem městě
Havířov.
Dne 7. – 8. února připutovaly do Havířova
ostatky sv. Jana Boska uložené ve schráně a
bronzové soše spolu s jeho italskými průvodci. Při
náročném programu této pouti se naše členky a
členové aktivně zapojili do příprav a hladkého
průběhu celé akce „Don Bosco u nás“.
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Don Bosko Fest, který se konal 22. 6. 2013 na oslavu 20. let CSVČ sv.
Jana Boska, byl pro Don Bosko Havířov o.s. také velkým svátkem.
Jeho zakládajícím členem byl bývalý ředitel této organizace. Na
vystoupení dětí ze střediska pod širým nebem byla vidět radost,
spokojenost a velký tvůrčí potenciál. A tím také malé zadostiučinění
všem pracovníkům a také našim členům Sdružení, kteří podporují
tuto zájmovou činnost a naplňují se tím cíle Sdružení.
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Činnost pro děti a mládež
Během školního roku předávají naši senioři při dobrovolné činnosti v
rámci zájmového kroužku „Šikovné ruce“ své bohaté zkušenosti.
V malých dílnách děti učí jak zacházet s nářadím a jak ho používat na
různý materiál. Děti a mládež si zde vyrábí zajímavé výrobky ze
dřeva, kovu či papíru. Velký úspěch má každoroční ruční pletení
karabáčů před Velikonočními svátky.
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V době před velkými svátky pořádá Církevní středisko veřejné
workshopy – oblíbené Velikonoční a Adventní dílničky. Tyto akce
jsou rok od roku hojněji navštěvovány. Naši členové dobrovolně
připraví materiál, ukázky a pomůžou při výrobě. Na dílničky přichází
děti se svými rodiči či prarodiči vyrábět různá přání, pomlázky a
dekorace k Velikonocům, v době adventní jsou to adventní věnce,
svícny, svíčky a přání pro nadcházející vánoční svátky.

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, jarních,
podzimních
prázdninách,
které
probíhají v CSVČ sv. Jana Boska.
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V roce 2013 jsme za sdružení Don Bosko Havířov podali dvě žádosti
o grant. V jednom případě jsme byli úspěšní žadatelé.
Název projektu: Bojuj jako o život!
Rozpočet projektu: 72.000 Kč
Dotace:
36.000 Kč
Poskytovatel:
Moravskoslezský kraj
Realizace:
Hradec nad Moravicí
6/2013-9/2013
Jednalo se o 7 denní pobytový tábor pro děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy. Tábor byl zaměřen na praktikování
základní (laické) první pomoci.
Hlavním cílem bylo naučit účastníky během pobytového tábora
zvládat stresové situace, které vznikají při životě ohrožujících
situacích, tyto situace zodpovědně zhodnotit, a uplatnit tak vhodnou
první pomoc, aby následky jakéhokoliv úrazu postižené osoby byly
zmírněny, a byl tak zachráněn život
člověka.
Účastníci se naučili použít veškeré
znalosti a praktické dovednosti
k poskytnutí první pomoci při
záchraně
postiženého,
umět
improvizovat při absenci lékárničky
či zdravotnického materiálu.

Účastníci tak
budou
připraveni
pomáhat
nejen svým
blízkým, ale
i veřejnosti.
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Klub Přístav
Havířov – Prostřední suchá je další sociálně
vyloučená lokalita našeho města, kde laické
salesiánské hnutí vyhazuje svou kotvu, aby děti
z této oblasti - převážně romského etnika,
zakotvili svou lodičku u Dona Boska. Dne
1.10.2013 se otevřely dveře nového klubu
Přístav, který provozuje Don Bosko Havířov o.s.

9

Přístav je útočištěm dětem od 6ti do 14ti let na rozbouřeném moři
místního sídliště každé pondělí a úterý od 14 do 17 hodin. Krátce po
otevření se dobré slovo o „Přístavu“ velmi rychle rozšířilo mezi děti
a mládež ze ZŠ Kapitána Jasioka a naše malá místnost o pár metrech
čtverečných některé dny
téměř praskala ve švech.
Mohli bychom trhat rekordy
v tom, kolik různých aktivit
se dá provozovat v jedné
místnosti najednou, od
pingpongových
a fotbálkových turnajů, přes
tancování na tanečních
podložkách,
žonglování,
hraní karetních a deskových her, hraní na drumbeny, djembe
a kytaru, zpívání a poslech nejnovějších hitů, až po výtvarné
a kreativnětvořivé aktivity. Spousty možností skýtá také přilehlý
areál školy s hřištěm, lesíkem i altánkem, který využíváme pro
míčové hry, lanové aktivity, oblíbené ježdění na kolečkových bruslích
a podobně. Často už
půl
hodiny
pře
začátkem stepují děti
před dveřmi a nabízejí
svou
pomoc
s přípravou klubu, jen
aby mohli být s námi.
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Činnost pro členy sdružení:
V rámci svých aktivit pro členy
a přátele Sdružení pořádá zájezd na
Sv. Hostýn, kde se zúčastní pouti
Salesiánkých
spolupracovníků.
Letošní rok v sobotu 8. 6. 2013
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 poutní výlet se
konal do Dubu na Moravě.
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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Investiční činnost
V dubnu 2013 byla zahájena rekonstrukce samostatného sociálního zázemí
kaple. Celkové náklady na tuto rekonstrukci byly 250 000,- Kč.

Výsledovka za rok 2013
Příjmy celkem
Placené výdaje celkem

136.555,96 Kč
159.347,17 Kč

Hospodářský výsledek – ztráta

- 22.791,21 Kč

Všem členům a dobrodincům děkujeme za jejich finanční dary
a podporu naší činnosti.
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Propagace
webové stránky: www.donboskohavirov.cz/obcanske-sdruzeni/

články v Salesiánském magazínu

plakáty s programem klubu

Propagace v tisku a také v regionální televizi Polar TV:
http://www.polar.cz/archiv/video/regionalni-zpravy-polar-20-112013-18-00#cast-6556

