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Název:  Don Bosko Havířov, o.p.s. 
Sídlo:    Haškova 3, Havířov – Město, 73601 
IČO:   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 
- 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 – Michaela Hlívová 
             členové – Pavel Bošanský, Erika Gaurová 
Dozorčí rada: Ing. Jarmila Latosinská, Jana Slabá, Marie Kusáková 
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NZDM Klub Přístav 

Dne 1. 1. 2017 byla Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje zřízena sociální služba 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Přístav.  

Poslání: Chceme pro děti a mládež, které žijí v málo podnětném 
sociálním prostředí, vytvořit bezpečný prostor, ve kterém jim 
můžeme být nablízku v obtížných životních situacích, podporovat je 
při jejich zvládání a motivovat je k jejich aktivnímu řešení. To vše za 
pomoci poradenství a vzdělávacích i zábavných aktivit šitých 
klientům na míru.  
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 19 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy etnické menšiny osoby žijící v sociálně 
vyloučených lokalitách 
Personální obsazení: ředitel – Ing. Mgr. Jindřich Honěk 
Vedoucí NZDM  – Martina Lapáčková, prac. v soc. službách 
Sociální pracovník – Roberta Wanieková Dis 
Pracovník v sociálních službách – Tomáš Neoral 
 
Pro činnost klubu byl pořízen rodinný dům v Havířově - Prostřední 
Suché, U Hřiště 8. Jeho provoz, vybavení a postupná rekonstrukce je 
zajištěna díky dotaci Moravskoslezského kraje, Magistrátu města 
Havířova, projektům Evropské Unie, MMR ČR, Nadaci OKD a našim 
podporovatelům a dárcům.  
V prvním roce soc. služby je evidováno  
v Klubu Přístav 76  klientů. Byly pro ně  
připraveny vzdělávací programy, skupi- 
nové i individuální konzultace, týmové 
motivační aktivity na témata: Konflikt  
a jak jej řešit, Škola nás baví, Každý  
z nás je výjimečný, Kouření, I já můžu  
být hrdina, Každý je jiný, ale všichni  
jsme lidé, aj.  
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Senioři 

V rámci svých aktivit pro sympatizanty a přátele 
naší o.p.s. pořádáme tradiční zájezd na Sv. Hostýn, 
kde se koná pouť salesiánských spolupracovníků. Letošní pouť se 
uskutečnila 3. června, doprovázel nás také O. Oldřich Macík, sdb.  
 
Večeřadlo Fatimského apoštolátu se koná pravidelně každou 
druhou středu v měsíci v kapli P.Marie Pomocnice. V úterý 13. 
června se ženy a muži v kapli zúčastnili Večeřadla s účastí O. Jana 
Gacíka, sdb a po jeho skončení proběhlo promítání dokumentu ze 
svěcení kostela sv. Jana Boska na Šumbarku. U malého občerstvení si 
zavzpomínali na začátky díla Dona Boska v Havířově, na průběh 
stavby kostela a také na ty, kteří už tady s námi nejsou. 
 
Každý týden se schází také Seniorklub - muži senioři a členové 
mužského sboru, kteří společně sdílí radostné události  (narozeniny 
ročníku 1935, smažení vaječiny, církevní  Silvestr, zasvěcení sboru, 
pěší pouť do Frýdku a každoroční setkání na sv. Hostýně) i ty méně 
radostné, jako jsou návštěvy nemocných kamarádů nebo poslední 
rozloučení. Setkání mívá pravidelný řád, ve kterém je prostor pro 
duchovní část i pro volnou zábavu.  

 
Naši senioři nám pomáhají  

na veřejných workshopech – 
Velikonočních  

a Adventních dílničkách. 
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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TKD 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 5 turnajů v České republice, 
jednoho ve Vídni, 2 seminářů a v červnu proběhly zkoušky  
a páskování na vyšší stupeň. V březnu náš oddíl uspořádal turnaj 
Havířovský pohár 2016, který je zařazen do závodů Poomsae ČR. 
Počet účastníků se šplhal ke 100 cvičenců z celé České republiky.  
 
 
Během letních prázdnin byl pro oddíl  
Taekwondo uskutečněn jeden  
příměstský tábor v Havířově-Městě  
a týdenní pobytový tábor v Hradci  
nad Moravicí s celkovým počtem  
20 účastníků.  
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Projekty 
Projekt: Lapy -pomůcka pro nácvik Taekwonda 
Dotace                         5 600 Kč 
Poskytovatel               Nadace OKD v rámci 
miniGrantu Srdcovka 
Místo realizace           tělocvična Šumbark 
Realizace                     3/2017-12/2017 
Cílem projektu bylo nakoupit 7 ks pomůcek – tzv. lapy, pro nácvik 
taekwondo kopů a úderů. Jejich každotýdenním používáním během 
roku na tréninku pomůže zlepšit tělesnou zdatnost dětí. Pravidelné 
cvičení a sport fungují jako prevence kardiovaskulárních onemocnění 
(hypertenze, diabetes), civilizačních chorob (stres) a negativních jevů 
ve společnosti (zahálka, nuda). Zároveň probíhá výchova dětí 
v duchu fair play, etických pravidel a týmové spolupráce. 

 
Projekt: Klub Přístav 
Dotace               20000 Kč 
Poskytovatel   Nadace OKD Pro region 
Místo realizace NZDM Klub Přístav 
Realizace             3/2017-12/2017 

 
Klub Přístav se od 13. března přestěhoval  

do vlastního objektu. Je to starší rodinný domek.  
Dost sil i peněz stálo už připravit tento dům,  

aby bylo vůbec možno v něm přebývat.   
To se podařilo, ale zůstaly jen prázdné  

místnosti. Díky dotaci z Nadace OKD Pro  
region jsme mohli nakoupit alespoň  
základní vybavení pro činnost. A tak  

se děti a mládež těší z nového fotbálku,  
pingpongového stolu a dataprojektoru.  

  Toto nové vybavení zpestří a obohatí  
naši nabídku aktivit pro děti a mládež  

v sociálně vyloučené lokalitě Havířov – Suchá. 

http://www.csvc.cz/res/archive/1388/151174_05_1064885.jpg?seek=1353678149
http://www.csvc.cz/res/archive/1388/151174_05_1064885.jpg?seek=1353678149
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Projekt: Dofinancování sociálních služeb zařazených  
v krajské síti sociálních služeb 
Dotace                          90 000 Kč 
Poskytovatel                Moravskoslezský kraj 
Místo realizace            NZDM Klub Přístav 
Realizace                      1/2017-12/2017 
 
Projekt byl podán za účelem zabezpečit stabilní fungování sociální 
služby NZDM Klub Přístav v požadovaném rozsahu a kvalitě.  
 
 
Projekt: Nízkoprahové zařízení Klub Přístav 
Dotace                      713 000 Kč  
                                   Moravskoslezský kraj     
                                   332 000 Kč  Magistrát  
                                   města Havířova  
Místo realizace        NZDM Klub Přístav 
Realizace                  1/2017-12/2017 
 
Dotace z Moravskoslezského kraje a Magistrátu města Havířova na 
činnost sociální služby Nízkoprahového zařízení klubu Přístav  
v Prostřední Suché. Zdroje byly použity dle projektu především na 
mzdové náklady NZDM, provozní náklady, energie a služby, opravy  
a pořízení materiálového vybavení pro zajištění programů sociální 
služby. Prostředky byly také použity na  
zvyšování odborných znalostí pracovníků  
sociální služby v rámci školení  
a seminářů pro zlepšení kvality  
služeb našim mladým klientům. 
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Projekt: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Přístav 
Celkové náklady:        1 167 037 Kč 
Poskytovatel               IROP - Evropský fond pro reg. rozvoj, 
                                      Ministerstvo pro místní rozvoj ,DBH o.p.s. 
Místo realizace           NZDM Klub Přístav 
Realizace                      11/2016-12/2017 
 

 
Realizací projektu bude podpořeno začleňování cílové skupiny osob 
sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. Hlavním 
cílem projektu je zkvalitněn sociální služby a v návaznosti na tuto 
aktivitu vybudovat nové prostory pro nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež. Sociální služba vytvoří bezpečný prostor, ve kterém klienti 
naleznou pomoc v obtížných životních situacích, budou podporováni 
při jejich zvládání a motivováni k jejich aktivnímu řešení.  
To vše za pomoci poradenství a vzdělávacích i zábavných aktivit 
připravovaných klientům na míru pro podporu převážně sociálně 
znevýhodněných klientů.  
 

Výsledkem projektu je pořízení  
nových prostor a vybavení  

pro potřeby nově vzniklého  
nízkoprahového zařízení pro děti  

a mládež klub Přístav, které   
odpovídají potřebám sociální služby  

a kapacitně dostačují oproti  
současnému nevyhovujícímu stavu. 
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Fotogalerie 
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Financování 
 
Výnosy v členění dle zdrojů: 

 tržby z prodeje služeb-pronájem prostor 29 445,00 

výnosové úroky 83,21 

ostatní výnosy (granty, tábory, akce) 174 396,00 

přijaté příspěvky 227 557,38 

dotace MSK 803 000,00 

dotace MMH 332 000,00 

celkem 1 566 481,59 

  

 
 

Vývoj a stav fondů 
    

  

počáteční 
stav 

přírůstky úbytky konečný 
stav 

účet 911 - finanční 
dary 52 686,00 386 949,00 346 326,38 93 308,62 

 
 
Stav majetku k 31. prosinci 2017 
 

  

  

počáteční 
stav 

přírůstky úbytky konečný 
stav 

účet 021 - Stavby 258 556,00 833 700,00 0,00 
1 092 

256,00 

účet 022 - Hmotné 
movité věci a jejich 
soubory 0,00 240 252,00 0,00 240 252,00 

účet 031 - Pozemky 12 190,00 865 500,00 0,00 877 690,00 
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Stav závazků k 31. prosinci 2017 
 

  
krátkodobé závazky 

počáteční 
stav 

přírůstky úbytky konečný 
stav 

účet 321 - Dodavatelé 300,00 486 943,34 472 829,26 14 414,08 

účet 325 - Ostatní 
závazky 0,00 430 000,00 350 000,00 80 000,00 

účet 331 - Zaměstnanci 0,00 760 979,00 703 245,00 57 734,00 

účet 336 - Sociální a 
zdravotní pojištění 0,00 319 148,00 290 579,00 28 569,00 

účet 342 - Ostatní 
přímé daně 0,00 72 264,00 67 374,00 4 890,00 

účet 379 - Jiné závazky 0,00 2 739,00 180,00 2 559,00 

 
 

dlouhodobé závazky 
počáteční 

stav 
přírůstky úbytky konečný  

stav 

účet 951 - 
Dlouhodobé úvěry 1 640 000,00 366 067,90 151 360,90 1 854 707,00 

 
 

Náklady v členění: 
   náklady vynaložené na plnění obecně prospěšných služeb 

  1 135 000,00 

 v tom:       

náklady na odměnu ředitele     0,00 

náklady na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady 0,00 

náklady doplňkových činností a na vlastní činnost   448 901,59 

celkem     1 583 901,59 
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Všem členům  
a dobrodincům 

děkujeme za jejich 
finanční dary a podporu 

naší činnosti 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 
 

č.ú.: 3211338339/0800                                 
www.donboskohavirov.cz 

http://www.donboskohavirov.cz/

