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Vychovatelé ať milují to, co se líbí mladým  

a mladí budou milovat to, co se líbí vychovatelům. 
        

Don Bosco 
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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 společnosti 
statutární orgán, ředitel: Ing. Mgr. Jindřich Honěk 
Správní rada: předseda – Michaela Hlívová 
            členové – Pavel Bošanský, Ing. Erika Gaurová 
Dozorčí rada: Ing. Jarmila Latosinská, Jana Slabá, Marie Kusáková 
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NZDM Klub Přístav 

Dne 1. ledna 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 

 
NZDM sídlí v Havířově - Prostřední Suché, U Hřiště 8. Provoz, 
vybavení a postupná rekonstrukce je zajištěna díky dotaci 
Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Havířova, projektům 
Evropské Unie, MMR ČR, Nadaci OKD a dárcům. V roce 2018 byla 
provedena drenáž okolo budovy a oprava střechy. 
Koncem roku je evidováno v Klubu Přístav 93 klientů. Klienti se 
zúčastnili několika turnajů ve stolním tenise. Byly pro ně připraveny 
vzdělávací programy, skupinové i individuální konzultace, týmové 
motivační aktivity na témata: Drogy, alkohol a návykové látky, Média 
a internet, Šikana, Tolerance, Vždy máš na výběr, Každý z nás je 
výjimečný, Mistr E – etiketa, Sex, Peníze, práce a brigády, Tabu… aj.  
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TKD WTF Don Bosko Havířov 
 
Náš oddíl byl v roce 2010 přijat za člena Českého 
svazu taekwondo WTF. Jedná se o bojové umění – 
představuje techniku neozbrojené sebeobrany.  
Pod tím si lze přestavit vyhýbaní se útoku, jeho zachycení rukama 
nebo nohama, a také protiútok. Koncem roku bylo členy 31 dětí, 
mládeže a dospělých cvičenců. 
 
Pravidelný trénink 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 mistrem Lee, zúčastňujeme se závodů  
a užíváme si také zábavy a správného kamarádství na táborech. 
 
V letošním roce jsme se zúčastnili 5 turnajů v České republice a dvou 
zahraničních turnajů - ve Vídni, odkud jsme si odvezli rekordní počet 
medailí – 13 (z toho 8 zlatých) a v Berlíně. V tělocvičně na Šumbarku 
jsme uskutečnili 2 semináře s účastí také jiných oddílů a v červnu 
proběhly zkoušky a páskování na vyšší stupeň cup. 
 
V březnu 2018 náš oddíl uspořádal celorepublikový otevřený turnaj 
„Havířovský pohár“. Zúčastnilo se ho 100 cvičenců z České republiky  
i Slovenska.  
Pavel Sýkora se stal celkovým vítězem národní ligy poomsae za rok 
2018. 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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Senioři 
 
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.   
 
V rámci svých aktivit pro přátele naší o.p.s. pořádáme zájezd na  
Sv. Hostýn na pouť salesiánských spolupracovníků a přátel díla Dona 
Boska v Havířově. Letošní pouť se uskutečnila 2. června a pořádala ji 
naše organizace. Dva autobusy byly pro naše příznivce, rodiny, 
seniory, kteří měli na programu po poutní mši také 
odpolední modlitbu křížové cesty u venkovních zastavení. Třetí 
autobus byl plný dětí, které měly odpoledne na programu výlet do 
ZOO na Sv. Kopečku u Olomouce.  
 
V květnu se uskutečnil poutní zájezd na Turzovku k účasti na setkání 
moravských i slovenských společenství Fatimského apoštolátu. Ženy 
a muži havířovského společenství se schází na večeřadla Fatimského 
apoštolátu každou druhou středu v měsíci v kapli P. Marie 
Pomocnice. 
 
Každý týden se schází také Seniorklub - muži senioři a členové 
mužského sboru, kteří společně sdílí radostné události  (narozeniny 
ročníku 1938, smažení vaječiny, zasvěcení mužského sboru, 
každoroční pouť na Hostýn) 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.  
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Projekty 
Projekt: Tréninkové překážky a žebříky 
Dotace                         6 138 Kč 
Poskytovatel               Nadace OKD v rámci  
                                      miniGrantu Srdcovka 
Místo realizace           tělocvična Šumbark 
Realizace                     3/2018 - 12/2018 
 
Cílem projektu bylo nakoupit celkem 22 pomůcek – tréninkové 
žebříky – 6 ks a tréninkové překážky – 16 ks, pro nácvik taekwondo 
vytrvalosti, dynamiky a obratnosti. Jejich každotýdenním používáním 
během roku na tréninku se naplňují tyto cíle: zvýšení tělesné 
zdatnosti pomocí olympijského sportu Taekwondo, pravidelné 
cvičení a sport 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: Činnost NZDM Klub Přístav 
Dotace                      1 449 000 Kč  
                                   Moravskoslezský kraj 
                                   Magistrát města Havířova  
Místo realizace        NZDM Klub Přístav 
Realizace                  1/2018-12/2018 
 
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. 
 

http://www.csvc.cz/res/archive/1388/151174_05_1064885.jpg?seek=1353678149
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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 udržitelnost 5 let (2022) 
 

 
Výsledkem projektu bylo pořízení nových prostor a jejich 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.  
Hlavním cílem udržitelnosti tohoto projektu je zkvalitnění sociální 
služby. Sociální služba nadále vytváří bezpečný prostor, ve kterém 
klienti nalézají pomoc v obtížných životních situacích, jsou 
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.  
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Rekonstrukce  
 
V tomto roce proběhlo zateplení kaple P. Marie Pomocnice.  
Zateplení kaple je financováno z darů našich příznivců. Celková 
rekonstrukce stála 108 560,-. Dosud se díky našim dárcům splatilo  
62 505 Kč. Věříme, že se tyto prostředky výrazně promítnou do 
úspor za spotřebované energie. 
V rámci větších oprav a údržby byla provedena sanace okolo budovy 
NZDM klub Přístav a oprava okapových žlabů a svodů pro 
eliminování vlhkosti budovy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

Financování 
 
Výnosy v členění dle zdrojů: 

 tržby z prodeje služeb-pronájem prostor 29 445,00 

výnosové úroky 45,92 

ostatní výnosy (granty,tábory,akce) 135199,00 

přijaté příspěvky 73028,01 

dotace MSK 1 086 000,00 

dotace MMH 363 000,00 

celkem 1 686 717,93 

  

 
 

Vývoj a stav fondů 
    

  

počáteční 
stav 

přírůstky úbytky konečný 
stav 

účet 911 - finanční 
dary 93308,62 319989,00 169404,01 243 893,61 

 
 
Stav majetku k 31. prosinci 2018 
 

  

  

počáteční 
stav 

přírůstky úbytky konečný 
stav 

účet 021 - Stavby 1 092 256,00 427282,17 0,00 1 519538,17 

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

účet 031 - Pozemky 935028,83 0,00 0,00 935028,83 
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Stav závazků k 31. prosinci 2018 
 

  
krátkodobé závazky 

počáteční 
stav 

přírůstky úbytky konečný 
stav 

účet 321 - Dodavatelé 14 414,08 259 483,40 273 235,14 662,34 

účet 325 - Ostatní 
závazky 80 000,00 50 000,00 130 000,00 0,00 

účet 331 - Zaměstnanci 57 734,00 985 002,00 938 075,00 104 661,00 

účet 336 - Sociální a 
zdravotní pojištění 28 569,00 388 266,00 359 854,00 56 981,00 

účet 342 - Ostatní 
přímé daně 4 890,00 95 919,00 82 959,00 17 850,00 

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

 
 

dlouhodobé závazky 
počáteční 

stav 
přírůstky úbytky konečný  

stav 

účet 951 - 
Dlouhodobé úvěry 1 854 707,00 35 410,00 110 7170,0 782 947,00 

 
 

Náklady v členění: 
   náklady vynaložené na plnění obecně prospěšných služeb 

  1 449 000,00 

 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   277561,93 

celkem     1 726 561,93 

 
 
 



16 

 

Všem členům a dobrodincům  
děkujeme za jejich finanční dary  

a podporu naší činnosti 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

č.ú.   3211338339/0800 

www.donboskohavirov.cz 

 

 

 

 

http://www.donboskohavirov.cz/

