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1. ÚDAJE O ORGANIZACI
Salesiánská provincie Praha (dále SPP) je církevní právnickou osobou zřízenou římskokatolickou církví zaštiťující
působení salesiánů v ČR a Bulharsku. Jejich posláním je výchova a vzdělávání dětí a mládeže, zvláště těch, kteří jsou
nějakým způsobem na okraji společnosti. K naplňování tohoto poslání zřizuje organizace, které jí toto poslání
pomáhají uskutečňovat.
V roce 2019 SPP zastřešovala činnost těchto organizací:
• 16 komunit salesiánů Dona Boska ve 12 městech v ČR (Brno, České Budějovice, Fryšták, Moravské
Budějovice, Kroměříž, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Sebranice, Teplice, Zlín) a 2 městech
v Bulharsku (Kazanlak a Stará Zagora),
• 7 školských zařízení:
o Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže v Teplicích,
o Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň,
o Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň,
o Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice,
o Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky,
o Salesiánské středisko volného času Don Bosco v Ostravě,
o Jabok - vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická v Praze,
• 2 obecně prospěšných společností:
o Salesiánské středisko mládeže - středisko volného času, o.p.s.,
o Salesiánské mediální centrum, o.p.s.,
• 8 zapsaných spolků:
o Salesiánské kluby mládeže, z. s.,
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín,
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého,
o Salesiánské středisko mládeže, z. s. Pardubice,
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco,
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Domov Don Bosco,
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Sebranice,
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Rumburk-Jiříkov,
o Salesiánský klub mládeže, z. s. Praha-Kobylisy,
o Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.
• 1 společnost s ručením omezeným:
o Portál, s.r.o.
Kromě řady výše uvedených organizací je SPP zřizovatelem:
• Sdružení salesiánů spolupracovníků,
• Vysokoškolský teologický ústav Salesiánské provincie Praha.
Dále je SPP spoluzakladatelem Vzdělávacího a komunitního centra Integra Vsetín o.p.s.
SPP bylo svěřeno několik římskokatolických farností a rektorátních kostelů, ve kterých v roce 2019 vykonávali
pastorační službu:
• Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách,
• Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha, České Budějovice 5,
• Římskokatolická farnost Fryšták,
• Kostel sv. Josefa v Moravské Ostravě,
• Rektorátní kostel sv. Václava v Pardubicích,
• Duchovní správa u Kostela sv. Kříže, Praha 1,
• Římskokatolická farnost Plzeň – Lobzy,
• Římskokatolická farnost u kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše Praha-Kobylisy,
• Římskokatolická farnost svatého Petra a Pavla Prostějov,
• Římskokatolická farnost Sebranice u Litomyšle,
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•
•

Římskokatolická farnost - děkanství Teplice v Čechách,
Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů Zlín.

SPP má vůči výše uvedeným organizacím především roli organizační, podpůrnou a kontrolní. Většina jí zřízených
organizací působí v nemovitostech, které jsou v jejím majetku.
Svou činnost koná SPP prostřednictvím těchto odborů:
• Odbor formace – koordinuje přípravu a doprovázení salesiánů v jejich poslání.
• Odbor pastorace – zajišťuje naplňování poslání salesiánů: službu Bohu a mladým lidem, pořádá kurzy
animátorů, organizuje akce pro mládež, podporuje činnost salesiánských klubů mládeže, spolupracuje při
propagaci salesiánského díla ve společnosti. Společně s odborem ekonomiky se podílí na řízení organizací
zřizovaných SPP.
• Odbor sociální komunikace – prezentuje salesiánské dílo ve společnosti prostřednictvím médií a sociálních
sítí (web, facebook Boscopoint, Salesiánský magazín), nabízí kurz mediální výchovy (MEŠ), realizuje různé
mediální projekty (iZIDOOR)
• Odbor salesiánská rodina – animuje život a vzájemnou spolupráci společenství, která jsou inspirována
spiritualitou Dona Boska.
• Odbor misijní animace – věnuje se misijní animaci uvnitř i vně salesiánského díla.
• Odbor ekonomiky a správy majetku – řeší ekonomické záležitosti SPP, hledá zdroje pro financování,
komunikuje s dárci a spolupracuje při prezentaci salesiánského díla ve společnosti, 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. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2019
Salesiánské heslo pro rok 2019: „Svatost i pro tebe…“
„Aby moje radost byla ve vás“ (Jan 15,11)
9. 6.
17.8.
7.9.
14.12.

Salesiánský misijní den - vyslání misijních dobrovolníků
první sliby Jakub Honěk, Zlín
Kněžské svěcení Jan Fojtů
oslava 150. let od narození Ignáce Stuchlého, zakladatele salesiánského díla v českých zemích

K nejvýznamnějším událostem roku 2019 patřila provinciální kapitula, která se koná jednou za 3 roky. Proběhla
ve dvou kolech (v lednu a v květnu) ve Fryštáku.
Schválili jsme projekty sociální komunikace a misijní animace. Při misijní animaci dobrovolníků chceme pozvat
misionáře z jiných zemí do naší vlasti v „projektu Evropa“. Schválené projekty jsou výsledkem celoročního jednání
v komunitách a odrážejí smýšlení všech spolubratří v české provincii.
Na podzim proběhla ve všech salesiánských domech české provincie mimořádná vizitace zástupce hlavního
představeného, Tadeusze Rozmuśe.
V roce 2019 také pokračoval proces blahořečení Ignáce Stuchlého, v rámci oslav 150 let od jeho narození jsme
vytvořili webové stránky o jeho životě a díle. Web istuchly.cz je ve 4 jazykových variantách (česky, polsky, italsky a
anglicky).
V roce 2019 oslavili salesiáni v Bulharsku, které patří do české provincie, 25 let svého působení v této zemi.
Shodou okolností navštívil v květnu tohoto roku Bulharsko papež František a misionáři a dobrovolníci se s ním mohli
na setkání mladých v Sofii osobně potkat.
Kromě výše uvedeného proběhla řada pravidelných akcí: duchovní cvičení a obnovy, společná setkání ředitelů
komunit, středisek a odpovědných za farní pastoraci, setkání ekonomů, účetních a fundraiserů salesiánských
organizací, dvě víkendová setkání koadjutorů, řada kurzů pro zaměstnance, Dny salesiánské spirituality aj.
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3. ROK 2019 V ČÍSLECH
A. VÝNOSY

V TIS. KČ
0

A. 1 Dotace
A. 2 Dary, sbírky, příspěvky

16999

A. 3 Nájmy a prodej

6986

A. 4 Výnosové úroky

24

A. 5 Ostatní výnosy
CELKEM
B. NÁKLADY

6/7

3472
27481
V TIS. KČ

B. 1 Spotřebované nákupy

3418

B. 2 Opravy a údržba

1081

B. 3 Mzdy

2475

B. 4 Sociální a zdravotní pojištění

976

B. 5 Daně a poplatky

495

B. 6 Ostatní náklady

9757

B. 7 Odpisy

12642

CELKEM

30844
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„Měj úctu ke všem, ale neboj se nikoho.“
Jan Bosco
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