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Název:  Don Bosko Havířov, o.p.s. 
Sídlo:    Haškova 3, Havířov – Město, 73601 
IČO:   630 24 730 
www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/  

 
V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích byla 
provedena změna právní formy organizace. Dne 22. 1. 2014 byl 
proveden zápis neziskové organizace Don Bosko Havířov o.p.s. do 
rejstříku obecně prospěšných společností. 

 

Služby poskytované o.p.s. 

-   zajištění, podpora a organizace v oblasti péče o děti 
- zajištění, podpora a organizace nabídky vzdělávacích služeb  
a činností 
-  zajištění, podpora a organizace kulturních, sportovních a jiných 
aktivit přispívajících k všestrannému rozvoji osobnosti 
-   výstavba, podpora a provoz zařízení pro děti 
-  vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 sb. 
- spolupráce s jinými fyzickými a právnickými organizacemi při 
zajištění činnosti v rozsahu vymezeném posláním společnosti 
-  další činnosti a služby podporující poslání společnosti 
Posláním společnosti 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 
statutární orgán, ředitel: Ing. Mgr. Jindřich Honěk 
Správní rada: předseda – Martina Lapáčková 
             členové – Michaela Hlívová, Erika Gaurová 
Dozorčí rada: Ing. Jarmila Latosinská, Jana Slabá, Marie Kusáková 
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Činnost Don Bosko Havířov o.p.s. 
 
Činnost o.p.s. 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 děti a mládež a pro veřejnost 
Během školního roku předávají naši senioři při dobrovolné činnosti  
v rámci zájmového kroužku „Šikovné ruce“ a „Dřevokutil“ své 
bohaté zkušenosti. V malých dílnách děti učí zacházet s nářadím  
a používat ho 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 sympatizanti připraví 
materiál, ukázky a pomůžou při výrobě. Na dílničky přicházejí 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.   
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Důležitou součástí činnosti je prevence negativních jevů ve 
společnosti. Proto se naši mladší členové podílejí 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.   

 
 
 
 

 
 
 



6 

 

Klub Přístav 
Havířov – Prostřední Suchá je sociálně vyloučená 
lokalita našeho města, kde laické salesiánské 
hnutí dne 1. 10. 2013 otevřelo dveře nového 
klubu Přístav, který provozuje Don Bosko Havířov 
o.p.s. 
 
Přístav je útočištěm dětem od 6ti do 14ti let na rozbouřeném moři 
místního sídliště každé pondělí, úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin. 
Krátce po otevření se dobrá zpráva  
o „Přístavu“ velmi rychle rozšířila mezi 
dětia mládež ze ZŠ Kapitána Jasioka. 
Nejprve se jednalo o jednu malou 
místnost, později, po dobré spolupráci se 
ZŠ, nám byla pronajata ještě druhá 
místnost.  
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Tím se rozšířila také nabídka aktivit pro děti: od pingpongových  
a fotbálkových turnajů, přes tancování na tanečních podložkách, 
hraní deskových her, hraní na drumbeny, djembe a kytaru, zpívání, 
také sebeobranu a zdravovědu až po výtvarné a kreativnětvořivé 
aktivity. Oblíbené byly také romské tance. Spousty možností skýtá 
také přilehlý areál školy s hřištěm, lesíkem i altánkem, který je 
využíván pro míčové hry, lanové aktivity, oblíbené ježdění na 

kolečkových bruslích a podobně. 
V rámci prevence byl otevřen 
nový zájmový útvar PONORKA, 
který otevíral témata drogy, 
násilí, šikana apod…  Účastníci 
kroužku ponorka jsou aktivně 
zapojeni a tvoří velmi důležitou 
roli v každém tématu. Tím se 
v dětech buduje pozitivní 
osobnost, která bude schopná 

rozlišit v reálném životě opravdové nebezpečí a osvojí si umění říci 
negativním nabídkám 
NE!  
 

 

 

 

 



8 

 

Činnost pro své dobrovolníky  

a podporovatele: 

V rámci svých aktivit pro 
sympatizanty a přátele naší o.p.s. 
pořádá zájezd na Sv. Hostýn, kde 
se účastní pouti salesiánských 
spolupracovníků. Letošní rok  
v sobotu 6. 6. 2015 vyjely dva 
autobusy v plném obsazení na tuto pouť. Je to tradiční akce a je 
velmi oblíbená u rodin a hlavně seniorů se svými vnoučaty.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Výsledovka za rok 2015 
náklady z hlavní činnosti                         93.277.70 Kč 
výnosy z hlavní činnosti                101.643,18 Kč 
 
Hospodářský výsledek                    8.365,48 Kč 

 
 
 

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

www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 


