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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 byl 
dne 22. 1. 2014 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, 
                             Mgr. Kateřina Skrutková (od 11.2019) 

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. Činnost NZDM 
Klub Přístav je finančně podporována statutárním městem Havířov. 
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 – Bc. Zlatuše Salamonová 
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 tomto roce jsme 
se pustili do výměny kotle a rekonstrukce kotelny včetně komínu. 
Pro klienty klubu jsou měsíčně připravovány vzdělávací programy na 
aktuální témata (tetování, kouření, péče o tělo, násilí, bezpečnost na 
internetu, šikana, grafiti, sport a fair play…) Pro klienty jsou vedeny 
skupinové a individuální konzultace, týmové i motivační aktivity. 
Díky novému projektu „Spolu, ne vedle sebe“, který je 
spolufinancován EU a MŠMT, jsou pro klienty realizovány nové 
aktivity: badatelské kluby, projektové dny v klubovně i mimo 
klubovnu a také podpora soc. pracovníků a dobrovolníků v rozšíření 
jejich kompetencí a vzdělávání. Koncem roku je evidováno v Klubu 
Přístav 86 klientů. 
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Taekwondo Don Bosko Havířov 
 
Oddíl byl v roce 2010 přijat za člena Českého svazu 
taekwondo. 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 V. Vaškem,  
B. Hybrantem a Lee Youn Jae (8. dan), zúčastňujeme se exhibicí na 
akcích pro město Havířov, Karviná či Orlová, ale užíváme si také 
zábavy a správného kamarádství na táborech. V září proběhl nábor 
nováčků a z původních 30 jich pravidelně trénuje 20 a plně se 
zapojují do programu oddílu. V letošním roce jsme se zúčastnili 6 
turnajů v České republice (celkem 5 zlatých, 12 stříbrných a 5 zlatých 
medailí) a také mezinárodního turnaje Hungarian open, odkud jsme 
si přivezli dvě zlaté. V tělocvičně na Šumbarku jsme uskutečnili  
2 semináře s účastí také jiných oddílů a v červnu proběhly zkoušky  
a páskování na vyšší stupeň cup, všichni cvičenci postoupili. 
V březnu 2018 náš oddíl uspořádal celorepublikový otevřený turnaj 
„Havířovský pohár“. Zúčastnilo se ho 178 cvičenců z České republiky, 
Slovenska a Maďarska. Pavel Sýkora se stal celkovým vítězem 
národní ligy poomsae za rok 2018.  
V Opavě proběhl během letních prázdnin pro oddíl Taekwondo 
týdenní pobytový tábor s celkovým počtem 20 účastníků. Tábor byl 
nabitý nejen cvičením a vylepšováním techniky, ale také hrami, 
stanováním v přírodě, výlety a kamarádstvím.  
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Senioři 
 
V rámci svých aktivit pro přátele naší o.p.s. 
pořádáme aktivity pro seniory – poutě, zájezdy, 
setkávání seniorů mužů i žen.  
 
Seniorklub - muži senioři a členové mužského sboru se setkávají 
pravidelně ve středu a společně sdílí radostné události  (narozeniny, 
smažení vaječiny, zasvěcení mužského sboru, návštěvy starších 
kněží) i ty méně radostné, jako jsou návštěvy nemocných kamarádů. 
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. 
Květnový zájezd na poutní místa Křtiny a Vranov u Brna inicioval 
Otec Jan Gacík, SDB, který nás pozval do své nové farnosti v Brně 
Žabovřeskách. Tam nás provedl salesiánským areálem, seznámil s 
jeho vznikem a současnými aktivitami. Potom jsme navštívili 
zmíněná poutní místa Vranov a Křtiny s poutavým výkladem 
místních kněží.  
Pravidelná pouť salesiánských spolupracovníků a přátel díla Dona 
Boska v Havířově na Sv. Hostýn se uskutečnila 1. června. Opět se 
naplnily dva autobusy zpěváky smíšeného sboru, rodinami a seniory, 
kteří měli na programu po poutní mši také odpolední modlitbu 
křížové cesty u venkovních zastavení.  
Během roku proběhlo také pravidelné zasvěcení mužského sboru při 
mši sv. v kostele sv. Jana Boska a poutní vzpomínka na 100. výročí 
narození P. Václava Filipce, který se podílel na vzniku laického 
salesiánského díla v Havířově. Naše seniorky nám připravily bohaté 
občerstvení pro všechny účastníky této děkovné pouti.  
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ADMA – Sdružení Panny Marie 
Pomocnice 
 
Don Bosko založil Associazione di Maria Ausilliatrice (ADMA) – 
Sdružení Panny Marie Pomocnice, a to v Turíně dne 8. dubna 1869.  
Sdružení je společenství lidí, kteří prožívají, rozšiřují a prohlubují 
úctu k Eucharistii a k Panně Marii Pomocnici tak, jak to popisuje sen 
Don Boska „ O dvou sloupech“. Je to druhá organizace, kterou založil 
Don Bosko pro pokračování a rozšiřování svého díla. Chtěl co nejvíce 
lidí zapojit do poslání a spirituality salesiánské kongregace. 
 
Charakteristickým znakem „Sdružení“ je obnovovat a oživovat 
mariánské pobožnosti, zvláště modlitbu růžence, připomínku Panny 
Marie Pomocnice vždy 24. v měsíci a modlitby novény před 
mariánskými svátky. 
 
Od začátku salesiánského díla v Havířově se udržovala tradice 
modliteb a bohoslužeb vždy 24. dne v měsíci ke cti P. Marie za 
dobrodince a podporovatele díla. V této tradici pokračujeme 
dodnes, pokud není možnost mše sv. tak modlitbou růžence, 
seznamováním se milníky života Dona Boska, salesiánským 
apoštolátem, modlitbou za místní sales. dílo, mládež a osoby v nouzi.  
 
Založení místní skupiny ADMA podporuje také provinciál salesiánské 
provincie P. Petr Vaculík, SDB: „…založení Sdružení Panny Marie 
Pomocnice s radostí vítám a podporuji. Už v roce 2014 jsem 
aktualizoval všeobecná pravidla pro naše místní podmínky, aby bylo 
jasné, o co nám jde…. Sdružení má dvě možné formy, první je pro 
období formační, které by mělo trvat alespoň jeden rok…“ 
 
Procházíme tedy formačním obdobím a věříme, že místní skupina 
ADMA bude schválena dle platných pravidel.  
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Projekty 
Název projektu: Přilby 
Dotace                   5 940 Kč 
Poskytovatel         Nadace OKD v rámci  
                                miniGrantu Srdcovka 
Místo realizace     tělocvična Šumbark 
Realizace               3/2018 - 12/2018 
 
Cílem projektu bylo nakoupit celkem 6 ks ochranných přileb pro na 
ochranu zdraví při nácviku boje a sebeobrany, čímž se posiluje oblast 
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. 
 
Název projektu: Činnost NZDM Klub 
Přístav 
Dotace                   1 574 500 Kč  
Poskytovatel         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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Název projektu: Spolu, ne vedle sebe 
Dotace                  2 733 982 Kč 
Poskytovatel        EU – Evropské strukturální a investiční fondy, 
                               MŠMT – OP Výzkum, vývoj a  vzdělávání 
Místo realizace    Klub Přístav Havířov – Suchá 
Realizace               9/2019 – 8/2022 

 
Projekt podporuje pracovníky a dobrovolníky, jež se věnují práci 
s dětmi a mládeží prostředním neformálního vzdělávání v DON 
BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. Umožní jim rozšíření znalostí a zvyšování 
kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se o 
osobnostně sociální rozvoj, získávání kompetencí v polytechnickém 
či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, sdílení 
zkušeností. Účastníci neformálního vzdělávání budou podpořeni 
v rámci klubů a projektových dnů v i mimo klubovnu. 
 
Dílčí cíle projektu: 
– Rozvoj znalostí a dovedností našich pracovníků v oblasti inkluze  
a osobnostně sociálního rozvoje. 
– Sdílení zkušeností a načerpání inspirace pracovníků od jiných 
organizací neformálního vzdělávání, přenos příkladů dobré praxe do 
vlastní vzdělávací činnosti. 
– Zavedení nové aktivity v rámci neformálního vzdělávání, a sice 
kluby praktických činností a dovedností se zaměřením na péči  
o rostliny, živočichy a krajinu, rozvoj dovedností pro pobyt v přírodě, 
polytechnické a řemeslné vzdělávání s pravidelnou realizací po celou 
dobu projektu (celkem 6 klubů). 
– Zavedení nových aktivit projektového vzdělávání v klubovně  
i mimo ní a to v celkovém počtu 160 akcí s realizací po celou dobu 
projektu jako pravidelné zejména víkendové aktivity. 
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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.  

  
Rekonstrukce 
V tomto roce proběhla výměna kotle v budově NZDM Klub Přístav. 
Starý kotel na tuhá paliva byl vyměněn za kotel na pelety, byl 
opraven odvod spalin včetně nového vyvložkování komínu, 
elektrické přípojky kotle a další úpravy sklepa. Celková částka za tuto 
rekonstrukci se vyšplhala na 230 tis. Kč. Na naši organizaci se 
nevztahuje žádná kotlíková dotace ani zelená úsporám ani žádný 
grantový titul. Proto platíme vše z vašich darů. Děkujeme za 
jakýkoliv příspěvek na tento účel. 
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Financování 
 
Výnosy v členění dle zdrojů: 

 tržby z prodeje služeb-pronájem prostor 12 000,00 

výnosové úroky 76,50 

ostatní výnosy (granty,tábory,akce) 138 212,33 

přijaté příspěvky 27 328,00 

dotace MSK 1 162 000,00 

dotace MŠMT Šablony 207 827,00 

dotace MMH 412 500,00 

celkem 1 959 943,83 

 
Vývoj a stav fondů 

     

  

počáteční 
stav 

přírůstky úbytky konečný stav 

účet 911 - 
finanční dary 243 893,61 301 946,00 387 678,33 158 161,28 

 
Stav majetku k 31. prosinci 2019 

     

  
počáteční stav přírůstky úbytky konečný stav 

účet 021 - Stavby 1 519 538,17 237 575,00 0,00 1 757 113,17 

účet 022 - Hmotné 
movité věci a jejich 
soubory 240 252,00 119 402,00 0,00 359 654,00 

účet 031 - 
Pozemky 935 028,83 0,00 0,00 935 028,83 
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Stav závazků k 31. prosinci 2019 

     krátkodobé 
závazky 

počáteční 
stav 

přírůstky úbytky konečný 
stav 

účet 321 - 
Dodavatelé 662,34 559 257,81 550 072,96 9 847,19 

účet 331 - 
Zaměstnanci 104 661,00 1 193 037,00 1 178 683,00 119 015,00 

účet 336 - 
Sociální a 
zdravotní 
pojištění 56 981,00 461 307,00 461 177,00 57 111,00 

účet 342 - 
Ostatní přímé 
daně 17 850,00 146 608,00 143 391,00 21 067,00 

     dlouhodobé 
závazky 

počáteční 
stav 

přírůstky úbytky konečný 
stav 

účet 951 - 
Dlouhodobé 
úvěry 782 947,00 23 130,60 66 630,60 739 447,00 

 
 
Náklady v členění 

   náklady vynaložené na plnění obecně 
prospěšných služeb     1 782 327,00 

 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   177 616,83 

celkem     1 959 943,83 
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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/

