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Název:
Sídlo:
IČO:

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

www.donboskohavirov.cz

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 pro své dobrovolníky a podporovatele:
V rámci svých aktivit pro sympatizanty a přátele naší o.p.s.
pořádáme tradiční zájezd na Sv. Hostýn, kde se účastní pouti
salesiánských spolupracovníků. Letošní rok v sobotu 4. 6. 2016 odjel
autobus v plném obsazení. Muži - členové seniorklubu a mužského
sboru doprovodili mši svými zpěvy. Poté následovalo občerstvení
a ve slunečném odpoledni modlitby u známé křížové cesty architekta
Jurkoviče. Akce a je velmi oblíbená především u seniorů, pro které je
důležité setkávání se a sdílení zážitků ve svém věku.
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Činnost pro děti a mládež a pro veřejnost
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.
V době před velkými svátky pořádá církevní středisko veřejné
workshopy – oblíbené Velikonoční a Adventní dílničky. Tyto akce
jsou rok od roku hojněji navštěvovány. Naši dobrovolníci 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.
Důležitou součástí činnosti je prevence negativních jevů ve
společnosti. Proto se naši mladší členové jako dobrovolníci podílejí
na asistenci při pořádání
táborů o prázdninách. Jsou
to především příměstské
tábory
o
letních
prázdninách, které probíhají
v CSVČ sv. Jana Boska na
Šumbarku.
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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.
Činnost klubu Přístav pedagogicky zajišťují
pedagogové CSVČ sv. Jana Boska a naši
mladí dobrovolníci, kteří se připravovali na práci s dětmi v zájmovém
útvaru Animas.
Přístav je otevřen pro od 6-ti do 14-ti let každé pondělí, úterý
a čtvrtek od 14 do 17 hodin, jedná se především o děti a mládež ze
ZŠ Kapitána Jasioka, děti převážně romského etnika.
Ve dvou místnostech pronajatých právě od této ZŠ klub Přístav
nabízí pestrou nabídku 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 rukodělné aktivity.
Oblíbené jsou také romské a orientání tance tance a sportovní hry
v tělocvičně ZŠ Kpt. Jasioka. Děti mají také možnost v klubu se
připravovat do školy, napsat si úkoly pod vedením asistentů či
domluvit se na doučování. 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 funguje zájmový útvar PONORKA, který v loňském
roce 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!

7

8

Sportovní oddíl Taekwondo WTF Don Bosko Havířov:
Náš oddíl byl přijat za člena Českého svazu taekwondo WTF dne
17. 12. 2010. Jedná o bojové umění – představuje techniku
neozbrojené sebeobrany. Pod tím si lze přestavit vyhýbaní se útoku,
jeho zachycení rukama nebo nohama, a také protiútok.
V současnosti sdružuje 48 dětí, mládeže a dospělých cvičenců.
Pravidelný trénink mimo to zlepšuje celkový zdravotní stav, zajišťuje
zdravou rovnováhu ducha i těla, zvyšuje hbitost a pohyblivost
(fyzickou i psychickou) a učí schopnosti posuzovat věci s potřebným
odstupem. Taekwondo zprostředkovává nejen tělesnou sílu, ale
i pochopení ukázněné mysli.
V současnosti několikrát týdně pravidelně cvičíme pod vedením
zkušených trenérů, vylepšujeme techniku a fyzičku na seminářích
s externími trenéry a také s mistrem Lee, zúčastňujeme se závodů
a užíváme si také legrace a správného kamarádství na táborech.
V letošním roce jsme se zúčastnili 4 turnajů v České republice,
4 seminářů a v červnu proběhly zkoušky na technický stupeň KUP.
V březnu 2016 náš oddíl uspořádal turnaj Havířovský pohár 2016,
který je zařazen do závodů Poomsae ČR. Počet účastníků byl 125
cvičenců z celé České republiky.
Během letních prázdnin byl pro oddíl Taekwondo uskutečněn jeden
příměstský tábor v Havířově-Šumbarku a týdenní pobytový tábor
v Hradci nad Moravicí s celkovým počtem 29 účastníků.
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Projekty
Projekt Boxovací totem
Dotace
5 900 Kč
Poskytovatel
Nadace OKD
v rámci minigrantu Srdcovka
Místo realizace
Šumbark
Realizace
2/2016-12/2016
Předkládaný projekt byl zaměřen na podporu tělesné zdatnosti dětí
pomocí olympijského sportu taekwondo WTF.
Oddíl Taekwondo Don Bosko Havířov trénují čtyři trenéři, včetně
zaměstnance OKD pana Pavla Žáčka, který trénuje jako dobrovolník.
Pravidelné cvičení a sport funguje jako prevence kardiovaskulárních
onemocnění (hypertenze, diabetes), civilizačních chorob (stres)
a negativních jevů ve společnosti (zahálka, nuda). Boxovací totem je
dalším účinným sportovním nástrojem k procvičování technik tohoto
sportu a zlepšení tělesné
zdatnosti dětí.

11

Financování
Hospodářský výsledek za rok 2016

59 490,69 Kč

Náklady z hlavní činnosti celkem (zaokr.na tis.)

188000,-

Spotřeba materiálu, energie a nakupované služby 51000.náklady na cestovné
5000,ostatní služby
56000,nákladové úroky
6000,jiné ostatní náklady
65000,odpisy
5000,Výnosy celkem (zaokr.na tis.)

247000,-

přijaté příspěvky, dary
ostatní výnosy

27000,220000,-

Přijaté dary a výnosy, které jsou mimořádné svým objemem nebo
původem:
Miroslav Orság, Mgr.
Církevní středisko volného času
Nadace OKD
příspěvky na pořádané akce (turnaje, výlety)

12 000,25 000,5 900,162 800,-
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nová služba klientům sociálně vyloučené lokality Havířov - Suchá
Dne 22. 12. 2016 projednalo zastupitelstvo Moravskoslezského
kraje na svém zasedání zařazení NZDM do Krajské sítě sociálních
služeb k datu 1. 1. 2017.
Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Poskytována od: 1. 1. 2017
Identifikátor: 9773079
Cílová skupina:
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
- etnické menšiny
- osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Věková struktura cílové skupiny:
- děti předškolního věku (6 – 7 let)
- mladší děti (7 – 10 let)
- starší děti (11 – 15 let)
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 let)
Kapacita: počet klientů: 35
Místo poskytování: klub Přístav
Kpt. Jasioka 55, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Forma poskytování: ambulantní
Personální zajištění:
Vedoucí NZDM klub Přístav – Martina Lapáčková
Sociální pracovník – Bc. Eva Oláchová
Pracovník v sociálních službách – Tomáš Neoral
V současné době probíhá rekonstrukce a úprava zakoupeného
rodinného domku pro účely Nízkoprahového zařízení a její postupné
vybavení potřebným zařízením.
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Slavnostní Galavečer k 25. výročí díla Dona Boska
v Havířově
Don Bosko v Havířově působí již 25 let. Z prvních plenek se již
vyklubala organizace, která přináší dětem a mládeži nejen zábavu,
ale i možnost získat nové schopnosti a dovednosti, v zájmovém
vzdělávání různého směru.
Dílo Dona Boska v Havířově se rodilo už za vlády komunistů, kdy se
několik mužů – bývalých oratoriánů ostravské salesiánské oratoře
začalo zajímat o mládež havířovské farnosti, pořádali tajné výlety
a tábory.
Kromě toho také pomáhali při přestavbě kostela sv. Anny a zpívali
v chrámovém sboru pod vedením pana Ing. Jindřicha Hoňka st.,
který založil tento sbor a dělal vše pro to, aby krátce po revoluci
mohlo vzniknout salesiánské dílo Dona Boska právě v Havířově.
Tak vzniká občanské Sdružení laiků Don Boska na Kolmé ulici,
v prostorách bývalé mateřské školky. V kronice střediska čteme: Po
všech zdlouhavých a únavných jednáních a přípravách bylo středisko
pro děti a mládež dne 17. září 1991 oficiálně otevřeno. Otevření
střediska proběhlo bez velkého propagačního halasu za účasti Otce
Václava Filipce a přibližně 30 příznivců a spolupracovníků. Dosud
prázdné místnosti bylo nutno vybavit alespoň nejnutnějším
nábytkem. Zde pomohli dobrovolníci.
Zpěváci sboru se opět oblékli do montérek v letech 1993-96, kdy se
vystavěla nová část střediska v Havířově-Městě na ulici Haškova,
v roce 1995 Úřad města Havířova zapůjčuje středisku objekt na
Šumbarku, tzv. domeček, který se stává základem pro vybudování
velkého střediska s kostelem na Šumbarku.
Čtvrtstoletí existence díla Dona Boska je dobrým důvodem
poděkovat Bohu a lidem, kteří se nějak zapsali v historii střediska.
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Všem členům a dobrodincům děkujeme za jejich
finanční dary a podporu naší činnosti.

č.ú.: 3211338339/0800

www.donboskohavirov.cz

