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ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE 

 

Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí 

reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 

 

 

Jméno a příjmení účastníka: Lenka Prasličáková 

Jméno a příjmení garanta tuzemské stáže: Iveta Pešatová 

Název a adresa instituce: SADBA (Salesiánská asociace Dona Bosca, o.s.), Kobyliské 

náměstí 1000/1, Praha 8, 182 00 

Datum konání stáže: 1. – 30. 6. 2013 

Zpráva: 

I. Analýza zahraniční instituce 

1. Struktura a zaměření vědeckovýzkumného pracoviště  

V čele této organizace je předseda, který udává ostatním pracovníkům úkoly, které by bylo 

potřeba provést. Dále zde jako mezi hlavními pracovníky působí koordinátorka EUROtýmu a 

mezinárodních aktivit (snaha o propagaci a organizaci mezinárodních akcí v rámci SADBY), 

pracovnice zaměřená na PR a fundraising, pracovník, který má na starosti ekonomickou 

stránku organizace a její účetnictví a PR specialista, který zde pracuje jako dobrovolník. 

V rámci SADBY působí několik týmů zaměřených na dané oblasti. Jejími členy jsou ve 

většině případů dobrovolníci. Mezi tyto týmy patří: PR tým, IT tým, Salesiánští animátoři, 

Cagliero – Salesiánský volontariát a tým zaměřený na mezinárodní aktivity (program 

Rinaldi). 



 

 

 

Organizace SADBA je zaměřena na aktivity pro děti a mládež. Snaží se jim pomáhat skrze 

dobrovolníky v Čechách a jiných zemích. SADBA tyto dobrovolníky školí a na ta daná místa 

je vysílá. V naší zemi má SADBA na starosti tedy misijní projekty, přípravu dobrovolníků 

vyslaných na misie, šíření povědomí o své činnosti a získávání prostředků směřující na 

salesiánské misie. Školení dobrovolníci poté dětem a mládeži poskytují smysluplné využití 

volného času, vzdělání, lásku i svůj čas. Dobrovolníky vysílá SADBA do Evropy (Česká 

republika, Slovensko, Německo, Anglie, Bulharsko), do Afriky (Zambie, Zimbabwe, JAR, DR 

Kongo atd.)i Mexika i např. Indie. Posláním SADBY je: vzdělání a výchova nejen 

dobrovolníků, ale i dalších pracovníků, podpora salesiánských misií a rozvojové spolupráce, 

propojování salesiánských aktivit pro děti a mladé v rámci ČR, a národní i mezinárodní 

aktivity.  

2. Analýza vědeckovýzkumných aktivit instituce 

Organizace SADBA je nyní aktivní ve 3 projektech, mezi nimiž patří ESF (Evropský sociální 

fond), Adopce na blízko a Darujme vzdělání.  

ESF financuje projekty zaměřené na vzdělání dobrovolníků. Nyní financuje již třetí projekt, 

v němž se vyměňují zkušenosti s neformálním vzděláváním dobrovolníků na mezinárodním 

poli a zároveň zde probíhá snaha o ovlivnění politiků i strategií na místní, národní a 

mezinárodní úrovni. Ve druhém projektu se realizují programy: Cagliero, Salesiánští 

animátoři a Margherita. Program Cagliero je uskutečňován společně s projektem Adopce na 

blízko. Je zaměřen na přípravu vyslání dobrovolníků do zahraničních misií v salesiánských 

centrech. Program Margherita je pro lidi, kteří už mají nějaké zkušenosti s prací s dětmi i 

mládeží. Probíhá v něm 10hodinová příprava zaměřená na naučení se základní salesiánské 

pedagogiky, práci s neorganizovanou mládeží, řešení krizových situací atd. Salesiánští 

animátoři jsou 3letým formačním a vzdělávacím programem pro mladé salesiánské 

spolupracovníky. 

Projekt Adopce na blízko připravuje a vysílá dobrovolníky na pomoc dětem a mládeži, kteří 

to nejvíce potřebují. Tito dobrovolníci v místech svého působení využijí své zkušenosti a děti 

i mládež učí a připravují jim různé programy. 

Projekt Darujme vzdělání byl vytvořen pro dárce. Nabízí dárkové certifikáty, které po 

zakoupení podpoří daný účel. Tento projekt je zaměřen na 4 místa, kde působí salesiánští 

dobrovolníci. Jsou jimi: DR Kongo (středisko pro „děti ulice“), Zimbabwe (technické učiliště), 



 

Indie (farnost) a 

Bulharsko (Stará Zagora a Kazanlak, zaměřeno na práci s romskými dětmi). Výběrem místa 

se finanční prostředky pošlou do dané lokality, kde se patřičně využijí. 

3. Realizace vědeckovýzkumných projektů na daném pracovišti  

Na pracovišti se projekty realizují zejména pomocí elektronické cesty. Důležité je 

aktualizovat informace o projektech na webových stránkách, aby mohla mít široká veřejnost 

údaje k dispozici a mohla si vytvořit přehled o tom, co nového projekt přinesl. Je potřeba také 

kontaktovat různé odborníky a dobrovolníky, díky nimž můžou vzniknout různé brožury 

týkající se projektů, nebo např. i letáky. Zajišťuje se zde tisk, kontaktují se salesiánská místa 

v zahraničí i u nás, zda potřebují dobrovolníky, a pokud ano, dohadují se všechny potřebné 

věci k tomu, aby mohli být dobrovolníci vysláni. Zajišťuje se zde také finanční stránka věci a 

je tu snaha získat dotace na projekty. 

4. Vědeckovýzkumné specializace jednotlivých odborníků,  

V SADBĚ působí např. odborníci na PR a IT. 

5. Celkové zapojení navštívené instituce do národních a mezinárodních 

vědeckovýzkumných projektů 

SADBA je zapojena do projektu ESF, Adopce na blízko a Darujme vzdělání, o nichž jsem 

psala v bodě 2. SADBA spolupracuje také se členy mezinárodní sítě salesiánských 

neziskových organizací DON BOSCO YOUTH NET (DBYN), které pořádají různé 

mezinárodní aktivity.  

6. Publikační aktivity pracoviště (časopisy, publikace, atd.) 

SADBA vydala božuru „Zadarmo jsme dostali, zadarmo dávejme“. Nyní se chystá nová 

brožura, na které jsem pracovala, s názvem „Z per dobrovolníků“. Brožura popisuje země a 

projekty, v nichž se dobrovolníci nachází. Vychází tu také Salesiánský magazín. Jedná se o 

časopis, který pomáhá se zamyslet nad výchovou dětí i mládeže. Představuje rovněž 

některé svaté i zajímavé osobnosti. 

II. Plán činnosti 

1. Koncept a zpracování brožury „Z per dobrovolníků“, která bude shrnovat zkušenosti 

dobrovolníků získané během jejich pobytu v mimoevropských zemích 

Brožura z „Per dobrovolníků“ obsahuje informace o daných zemích a projektech, ve kterých 

se konkrétní dobrovolníci nyní nachází nebo nacházeli. Po všech těchto dobrovolnících jsem 



 

žádala 

informace týkající se projektu, v rámci něhož působí či působili. Kontaktovala jsem je e-

mailovou i telefonickou cestou. Tito dobrovolníci mi poskytli údaje (o které jsem žádala) 

zahrnující politickou a bezpečnostní situaci v lokalitě, způsob stravování, hygienickou a 

zdravotní situaci, dále mě informovali o svém denním režimu, zda měli odpočinek a jaké 

zažívali radosti i starosti. Do těchto údajů jsem zapojila příspěvky z jejich dopisů, které vše 

dokreslily a vytvořily dojem osobitějšího přístupu brožury. Dobrovolníci, kteří byli zapojeni do 

této práce, spadají do zemí: Bulharsko (Stará Zagora, Kazanlak), Česká republika (Brno – 

Žabovřesky, Plzeň), Slovensko, Německo, Indie (stát Assam), JAR, DR Kongo, Zimbabwe, 

Mexiko). Dané země jsem seřadila a přiřadila ke každé stejnou strukturu. Nejprve uvádím 

informace o zemi, poté o projektu a dále údaje od dobrovolníků výše zmiňované. Brožura „Z 

per dobrovolníků má posloužit veřejnosti k získání lepšího povědomí a aktualizovaných 

údajů o dobrovolnické činnosti doma i ve světě. Tím, že je brožura více osobitější, a tím i 

zajímavější,  vtáhne čtenáře do konkrétního prostředí, do kterého se dokáže poté lépe vcítit.  

Ten pak může mít chuť zapojit se do pomoci buď jako dobrovolník, finanční přispěvovatel, 

nebo i jako duchovní podpora. Brožuru „Z per dobrovolníků“ jsem bohužel nebyla schopná 

celou dokončit. Byla jsem závislá na posílání informací od dobrovolníků, kteří mi posílali 

z hlediska nedostatku času své údaje téměř na poslední chvíli, nebo zpětná vazba nepřišla 

vůbec. Ochota spolupracovat ale byla. 

2. Fotoalba dle zemí (DR Kongo, Mexiko, Indie, Bulharsko…)   

Tento úkol bych spojila s bodem 4. Nahlížela jsem do fotoalb uložených na serveru 

organizace SADBY. Tam jsem zkontrolovala, zda jsou fotografie zařazené ke správnému 

místu dobrovolné služby. Nové fotografie jsem žádala opět od dobrovolníků, od nichž jsem 

požadovala údaje k výše zmíněné brožuře v bodě 1, a poté na server uložila. Cílem bylo 

vytvořit přehled ve fotografiích a jejich aktualizace. 

3. Vkládání článků a administrace webu www.darujmevzdelani.cz 

Na stránky www.darujmevzdelani.cz jsem dostala za úkol vkládat dopisy od dobrovolníků 

nacházejících se nyní v DR Kongo, v Indii (stát Assam), Zimbabwe a Bulharsku (Stará 

Zagora i Kazanlak). Obdržela jsem heslo k webu a instrukce ke vkládání. Pokaždé, když 

přišel nový dopis od dobrovolníka ze zmíněné lokality, zkopírovala jsem jeho příspěvek, 

upravila ho a uložila na výše uvedené stránky. Důležité či zajímavé informace jsem 

označovala tučně k lepšímu zvýraznění. Mimo textu jsem na tytéž stránky ukládala fotografie 

z jednotlivých lokalit dobrovolné služby, které byly součástí daných dopisů, a které 

dokreslovaly dané místo. Návštěvníci stránek mají tak možnost dozvědět se informace 

z přímé ruky, jak to na konkrétním místě chodí. Mají tím možnost dále se zajímat o danou 

http://www.darujmevzdelani.cz/
http://www.darujmevzdelani.cz/


 

problematiku 

dětí v různých částech světa a případně je finančně podpořit. Dopisy i fotografiemi z míst tak 

mají udělaný obrázek o tom, zda peníze opravdu daná lokalita potřebuje, plus pravidelným 

informováním mají možnost dále se zajímat o dění a nebýt jen jednorázovým přispěvatelem, 

ale i člověkem, který se stále dozvídá o místě, kam své finance poslal.  

4. Výběr a zařízení tisku velkoformátových fotografií dobrovolníků, kteří navštívili 

mimoevropské oblasti. 

Z důvodu výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje jsem měla za úkol vybrat fotografie, 

které by bylo vhodné umístit na této slavnosti na Velehradě, a kterých se účastnil mimo jiné i 

projekt Adopce na blízko. Kontaktovala jsem dobrovolníky, kteří mi posílali informace 

k brožuře z „Per dobrovolníků“, tzn. Bulharsko (Stará Zagora a Kazanlak), Česká republika, 

Německo, Indie (stát Assam), Mexiko, Zimbabwe, DR Kongo, Slovensko, atd. Žádala jsem 

po nich poslání 5 svých nejlepších fotografií z dobrovolnické služby, z nichž 3 měly být 

fotografie s dětmi. Někteří mi je nestihli poslat, tak jsem poté sama vybírala ve velkém 

množství fotografií z konkrétních míst ty nejlepší. Dbala jsem na to, aby přitom měly dobrou 

kvalitu ve velkém formátu (velikost A2). Po výběru byly fotografie zaslány k tisku a poté 

vyvěšeny na Velehradě. Fotografie tak sloužily ke zpestření slavnosti, prezentaci Adopce na 

blízko a snahy o její větší zájem ze strany veřejnosti. 

5. Archiv článků (dát do pořádku archiv článků o projektech SADBY zabývajících se 

mimoevropskými oblastmi). 

Poněvadž organizace SADBA ve většině případů monitoruje své články o své činnosti 

v elektronické podobě, neměla jsem s fyzickým archivem článků moc starostí. Články, které 

SADBA monitoruje, se týkají zejména dobrovolníků z afrických zemí, Mexika nebo Indie. 

III. Materiálně technické vybavení navštívené zahraniční instituce 

1. Technické vybavení pracoviště 

Místo pracoviště je vybaveno počítači, notebooky, tiskárnou, kopírkou, scannerem, telefony. 

2. Vybavení odborné knihovny,  

Na pracovišti lze nalézt knihovnu se salesiánskou tématikou, rozvojovou spoluprácí, 

časopisecké články a dokumenty týkající se projektů. 

3. Přístup k elektronickým databázím 



 

SADBA má 

vlastní elektronickou databázi, kam ukládá všechny údaje týkající se dobrovolníků a svých 

projektů. S touto databází jsem měla možnost pracovat. Hledala jsem v ní kontakty na 

dobrovolníky a fotografie z evropských i mimoevropských projektů, ve kterých dobrovolníci 

působili.  

IV. Individuální odborné konzultace 

1. Odborné konzultace s odborníky 

Měla jsem možnost konzultovat s PR odborníky. Dozvěděla jsem se, co PR specialista dělá, 

co má na starost a pomáhala jsem poté hledat kontakty na média, která měla psát o Adopci 

na blízko v rámci výročí 1150 let příchodu Cyrila a Metoděje a kontaktovala je. Jedná se o 

jednu z nejdůležitějších složek této organizace. Je potřeba zajišťovat propagaci, aby se o 

instituci co nejvíce vědělo. 

2. Diskuse o zapojení instituce a jednotlivých odborníků do otevřené sítě spolupráce,  

SADBA prohlubuje partnerství s organizací FoRS (Fórum rozvojové spolupráce), s Vyšší 

odbornou školou JABOK, a DBYN (Don Bosco Youth Net). Je zde snaha spolupracovat se 

salesiánskými středisky v cizině ohledně vysílání dobrovolníků. 

3. Diskuse o možnostech zapojení jednotlivých odborníků do konkrétních aktivit sítě 

spolupráce, jako např. konference, semináře a workshopy, atd. 

Možnost zapojení odborníků do konkrétních aktivit se zde řeší. Jezdí se na různé konference 

a na školení k prohloubení znalostí. 

 

 

 

 

 

 

Datum, podpis: 10. 7. 2013   

 


