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1. ÚDAJE O ORGANIZACI 

Salesiánská provincie Praha (dále SPP) je právnickou osobou zřízenou římskokatolickou církví a zaštiťující působení 

salesiánů v ČR a Bulharsku. Je zřizovatelem řady organizací: 

 salesiánských komunit,  

 středisek mládeže, 

 vzdělávacích institucí vč. internátů (např. VOŠ JABOK, DIS), 

 organizací věnujících se sociální komunikaci a mediální výchově  

(např. nakladatelství Portál, Salesiánské mediální centrum), 

 dalších právnických osob. 

Jejich prostřednictvím realizuje ve svěřených oblastech poslání salesiánů vychovávat mladé lidi k pravým 

hodnotám a pomoci jim tak stávat se dobrými křesťany a zralými lidmi.  

SPP je majitelem řady nemovitostí (střediska mládeže, kluby, kostely, komunitní domy apod.), které slouží  

k naplňování salesiánského poslání vzdělávat a vychovávat děti a mládež.   

Salesiáni také slouží v řadě farností, kde poskytují duchovní a pastorační péči.  

SPP má vůči svým zřízeným organizacím především roli plánovací, organizační, podpůrnou a kontrolní. Svou 

činnost koná prostřednictví těchto odborů: 

 Odbor formace – koordinuje přípravu a doprovázení salesiánů v jejich poslání.  

 Odbor pastorace – zajišťuje naplňování poslání salesiánů: službu Bohu a mladým lidem. 

 Odbor sociální komunikace – koordinuje komunikaci salesiánů se společností  

a podněcuje mediální výchovu. 

 Odbor salesiánská rodina – koordinuje aktivity společenství, která jsou inspirována spiritualitou salesiánů. 

 Odbor misie – věnuje se misijní animaci uvnitř i vně salesiánského díla. 

 Odbor řízení a ekonomiky – řeší ekonomické záležitosti SPP. 

 Odbor správy majetku – koordinuje správu majetku SPP. 

Statutární zástupci 

 Petr Vaculík, Provinciál 

 Vojtěch Sivek, Vikář 

 Michal Svoboda, Ekonom 

Kontaktní údaje:  

Salesiánská provincie Praha  

Kobyliské náměstí 1000/1 

182 00 Praha 8 – Kobylisy 

telefon: 283 029 111  

Zapsaná v rejstříku právnických osob pod č. 8/2-29/1994 u MK ČR 

IČ: 00406929; DIČ: CZ00406929 

Web: www.sdb.cz 
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2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2017 

V roce 2017 salesiáni slavili 90 let od příchodu do České republiky. Hlavním tématem oslav byla vděčnost za všechno, 

co se za tu dobu podařilo udělat pro dobro společnosti a také snaha rozšířit hodnoty salesiánské spirituality mezi 

mladé lidi.  

Od počátku roku probíhala za tímto účelem mediální kampaň. Zaměřila se jednak na připomenutí významných 

osobností salesiánského díla v České republice a hodnot, které svým životem reprezentovaly, dále na prezentaci 

konkrétních děl na území České republiky, která salesiáni vybudovali nebo kde působí.  

Vyvrcholením oslav bylo setkání mládeže s hlavním představeným salesiánů v areálu salesiánského střediska mládeže 

v Brně - Žabovřeskách, Foerstrova 2, dne 28. září 2017. Setkání mládeže v Brně proběhlo s laskavou podporou 

Ministerstva kultury ČR.  

V rámci oslav i paralelně s nimi se uskutečnila řada pravidelných akcí, jako jsou duchovní cvičení, formační setkání 

mladých kněží, setkání kněží ve farní pastoraci, setkání ředitelů salesiánských středisek, víkendová setkání 

koadjutorů, setkání ředitelů komunit, zasedání provinciální rady, salesiánská škola animátorů, kurzy pro 

zaměstnance, animátory a mládež a mnoho dalších.  



 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA SALESIÁNSKÉ PROVINCIE PRAHA ZA ROK 2017  5 / 6 

3. HOSPODAŘENÍ SALESIÁNSKÉ PROVINCIE PRAHA ZA ROK 2017 

VÝNOSY V TIS. KČ 

Dotace Ministerstva kultury ČR 30 

Dary, sbírky, příspěvky 8 532 

Nájmy a prodej 11 153 

Výnosové úroky 335 

Ostatní výnosy 3 312 

CELKEM 23 362     

NÁKLADY V TIS. KČ 

Spotřebované nákupy  697 

Opravy a údržba 3 526 

Mzdy 2 479 

Sociální a zdravotní pojištění 995 

Daně a poplatky 989 

Ostatní náklady 10 753 

Odpisy 12 583 

CELKEM      32 022    
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„Když se rozhodujete, stůjte oběma nohama na zemi,  
ale duchem se povzneste k nebi.“                  Jan Bosco 
 


