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V celé kronice jsou použity QR kódy,
které můžete využít pro načtení
kompletních galerií z našeho webu.
Stačí mít potřebnou čtečku těchto
kódů na vašem smartphonu či tabletu.

Příklad QR KÓDU
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3. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU

4.-6.1.2013

Je za námi již třetí setkání na pokračovacím kurzu. Výjimečně se naskytla příležitost, že jsem se ho
mohla zúčastnit. Celý víkend probíhal v příjemné a pokojné atmosféře. Hlavní náplní programu
bylo téma finanční gramotnosti a přemýšlení o budoucnosti a o hvězdách - co je mou hvězdou,
kam směřuji...
Páteční večer se nesl v duchu vánoční atmosféry. Nejen, že jsme si měli možnost připomenout
vánoce prostřednictvím tématických otázek, ale dokonce jsme si zazpívali koledy za doprovodu
kláves, na které hrál Jirka v kapli. Velkým překvapením a zážitkem pak bylo hraní Luboše, který nám
zpaměti připomněl soundtracky z různých filmů.
Sobotní dopoledne patřilo praktickému tématu. Velmi důležitou součástí života je tzv. finanční
gramotnost, tedy umět nakládat s penězi. V souvislosti s tím proběhla skupinová práce a posléze
diskuze nad několika pojmy, jako je například ručitel, nebankovní půjčka apod. Následovalo video
„Krotitelé dluhů“, které poukazuje na to, že se problémy s penězi mají řešit včas, aby nenarostly
do takových rozměrů, že dluhy dosahují až statisícových částek. Byl to pro nás odstrašující případ,
o kterém se dalo hodně debatovat. Odpoledne se podařilo vyrazit ven na výlet ke Slatiňanům, čímž
vznikl prostor si mezi sebou popovídat a trochu se „vyblbnout“. Před večeří byl ještě čas vrátit se
k tématu finanční gramotnosti formou dalších aktivit a večer už patřil zábavě. K té přispěla, mimo
jiné, Blanka svým tancem a Dáša rolí totalitního učitele ZŠ, jehož žáky jsme se pak všichni stali.
Na závěr jsme se na chvíli přestěhovali do „Městečka Palerma“.
Zakončení celého víkendu jsme zahájili v neděli výjimečně mší svatou v kapli. Právě bylo Tří králů,
tak jsme se dohodli, že se tam při této příležitosti zajdeme podívat. Pak už následovaly různé reflexe
prožitků a velmi milé bylo zejména vzájemné oceňování se za konkrétní věci na kurzu doprovázené
potleskem.
Anežka Moravcová
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NATÁČENÍ - CUKRÁŘKA

16.1.2013

Další natáčení ze série dokumentů podporovaných projektem Mládež v akci je zaměřeno na
povolání cukrářky. Natáčení probíhalo v cukrárně Libuše v Pardubicích, kde jsme zjistili, jak vypadá
běžný pracovní den zaměstnanců i majitelky, jaké jsou výhody a nevýhody této profese i pro koho
je práce vhodná. Sestříhaný dokument byl zařazen do programu Dne pro dětské domovy 16.2.2013.
Vojtěch Peterka
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SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ

19.-21.1.2013

Každé setkání Absolventů je jiné: O tomto mrazivém lednovém víkendu jsme se sešli jen se třemi
účastníky. Přesto to ale vnímáme, že „to tak bylo dobře“. I když je nám samozřejmě líto, že někteří
nemohli přijet kvůli chřipce a nebo prostě kvůli tomu, že na cestu „prostě neměli peníze“.
V tomto složení jsme ale měli alespoň dost času na povídání, reflektování toho, co naši přátelé
zvládli (a nebylo toho málo!) - nebo také nezvládli (každý problém se dá řešit). Vládla tak mezi
námi otevřenost, sdílnost, pokora, respekt. A snad jsme pomohli většímu odhodlání ke změně.
Ale abychom neřešili jen starosti: moc hezky jsme si užili sobotního odpoledne. Vycházka ven a
„setkání se s krásou“ na výstavě ve Východočeském muzeu na zámku v Pardubicích (tentokrát expozice „Sklo“ a „Kavárny a cukrárny“) nám pomohlo zažívat obyčejnou spontánní radost z krásných
věcí.
Loučit jsme se tedy mohli opět s opravdovou úctou a vděčností za společně prožité chvíle.
Monika Peterková
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4. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU

8.-10.2.2013

Máme za sebou víc jak polovinu setkání na našich společných víkendech v rámci základního kurzu.
Tentokrát jsme se sešli v zimním čase začátkem února...
Hlavní náplní bylo opět téma komunikace. Ačkoli se může zdát, že jde o známé věci, není na škodu
si je připomínat. Věnovali jsme se komunikačním stylům v návaznosti na to, k čemu tíhneme
my sami. Vydobíváme-li si pozornost v komunikaci agresivitou, prezentujeme se pasivně, máme
sklony k manipulaci, nebo se snažíme o asertivitu. Dalším tématem, ke kterému jsme se během
víkendu dostali, byly dluhy a rozpočet domácnosti. Posloužil nám krátký snímek z cyklu „Krotitelé
dluhů“, o jehož obsahu jsme následně diskutovali. Nechyběla ani zábava. Tu v pátek zajistila hra
„uzel“ a v průběhu sobotního odpoledne výlet ke Slatiňanům na rozhlednu Báru a do okolí. Sobotní
večer pak vyplnil po společné domluvě druhý díl filmu o Donu
Boscovi. V neděli proběhlo ještě několik aktivit. Jednou z nich bylo
vzájemné psaní vzkazů na ruce obkreslené na papíře.
Opět jsme prožili velmi intenzivní víkend, na kterém jsme se mohli
učit spoustu věcí, které se hodí pro život...
Anežka Moravcová
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Kulatý stůl TV NOE

15.2.2013

Jaké jsou naše představy o dětech v dětských domovech? V kolika letech odchází mladí lidé
z dětského domova? Jaký je jejich profil ve srovnání s vrstevníkem z „běžné populace“? Jaká rizika
na ně číhají po odchodu z DD? To je jen několik z mnoha otázek, na které se pokusili odpovědět
naši milí hosté:
paní Monika Peterková, terapeutka a vedoucí programů Doprovázení a Kurzy přípravy na život v naší
organizaci, Jiří Woclawek, salesián doprovázející mladé lidi na odchodu z dětských domovů v naší
organizaci a PhDr., Mgr. Hana Pazlarová, PhD., FF UK Praha, katedra sociální práce, předsedkyně
předsednictva Sdružení SOS dětských vesniček
Moderátorem pořadu je Adam Parma
(odkaz na záznam)
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DEN PRO DĚTSKÉ DOMOVY

16.2.2013

Den jsme začali výrobou proutěných košíků, tedy prací s pedigem. Následoval Labyrint, který opět
jednou dokázal, že průběžné pořadí ještě nutně neznamená výhru. Hlavní cenu v podobě vysněného
stolního fotbalu si tedy nakonec odnesl tým z DDŠ Chrudim. V posledním dokumentu o povolaních
z naší produkce jsme si představili profesi Cukrářky. Následovalo vystoupení „Unbeateble Record“
a závěrečná diskotéka.
Vojtěch Peterka
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MLÁDEŽ V AKCI - ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ

22..2.2013

Závěrečné ohlédnutí za celým projektem „Mládež v akci“. Diskuze s účastníky natáčení o jejich
zkušenostech a příhodách z vytváření dokumentů. Fotky jsou převzaté ze závěrečného dokumentu
o celém projektu.
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4. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU

22.-24.2.2013

O tomto víkendu jsme vzpomínali na místečka v dětství, přemýšleli o oblíbeném místě v současnosti
a dostali se do budoucnosti. Jaké jsou vlastně možnosti bydlení? Výhody a nevýhody různých variant
bydlení jsme rozluštili sami. Na co si dát pozor při sepisování smluv nám poradila Lucie, realitní
makléřka. Že je život plný těžkých rozhodnutí, potvrdil film Most. Ale život přináší i pěkné zážitky.
Například v sobotu jsme se vydali do galerie obdivovat exponáty ze skla. Možná nás i překvapilo,
že to není nuda, jak se může zdát.
Celé setkání bylo atmosféře sdílení
a naslouchání jeden druhého.
Každý z nás se má čím pochlubit,
nebo třeba odkrýt smutky života.
Jednoduše máme si co říct a baví nás
být spolu. Hlavně nechybí humor a
tak se těšíme na viděnou příště.
Káťa Hubáčková
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5. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU

8.-10.3.2013

Opět jsme strávili velmi intenzivní setkání na víkendovém kurzu. Měli jsme možnost si vyzkoušet
plnit předsevzetí, která jsme si dali na začátku kurzu, a poté se v neděli vrátit k tomu, jak se nám
to dařilo. Prostřednictvím videí a diskuzí jsme probrali praktické téma o úřadech práce - k čemu
nám jsou, proč je pro nás důležité o nich vědět. Nechyběla ani zábava v podobě společných her a
výletu na Kunětickou horu a do areálu Apolenky ve vesnici zvané Spojil. Prožili jsme pěkný víkend,
kde jsme mohli sdílet své radosti i starosti, a už se těšíme na další…
Anežka Moravcová
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5. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU

22.-24.3.2013

Bez práce nejsou koláče. Tak bychom mohli vystihnout téma dalšího setkání pokračovacího kurzu
o zaměstnání a vším, co s tím souvisí. Také by se dalo říci „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“, a
tak jsme hledali práci na internetu a připomněli si zásady, které nám ulehčí zvládnout přijímací
pohovor. Z Kunětické hory jsme v sobotu měli jasný výhled do krajiny. Věřím, že se nám v průběhu
víkendu projasnil i pohled do naší „pracovní budoucnosti“. A máme pár dalších hezkých společných
zážitků, ale něco si necháme i pro sebe a mezi sebou.
Káťa Hubáčková
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VELIKONOCE NA SNĚHU

28.-31.3.2013

Těšili jsme se na jarní výjezd a místo toho jsme museli vytáhnout rukavice a čepice. Šťastnějším
z nás při procházce na Devět skal ve sněhu nepromokly boty. Ale alespoň jsme si připomněli
prastarý původ Velikonoc, židovský svátek Pesach, který je vzpomínkou na událost vyvedení
izraelitů z Egypta. Po celou dlouhou cestu pouští je vedl prorok Mojžíš, byť nebyl žádný rozený
vůdce. Izraelité pod jeho vedením snášeli útrapy a putovali mnoho let, aby získali to nejcennější,
co člověk může mít – svobodu. A co je to vlastně svoboda, to bylo pro nás velké téma k diskusi.
Velikonoční příběh Ježíše z Nazareta, starý dva tisíce let, jsme v pátek propojili se současností
skrze naše vlastní těžkosti. Znázornili jsme se na papírové postavičky a vepsali do nich vše, co nás
v našich životech trápí. Přilepili jsme postavičky na kříž, který tak byl připraven na Vzkříšení.
Dobrá zpráva, že „světlo je symbolem naděje“, nám vyšla v křížovce s indiciemi ukrytými ve vesnici
i  v zasněžené krajině. V sobotu jsme také přiložili ruce k dílu a zůstala za námi hromada připraveného
dřeva. Ani ti, kteří pobývali v chalupě, nelenili.
Poklízeli, vařili a dělali další záslužné „domácí
práce“. A k tomu se nám povedl upéci krásný
Velikonoční beránek.
V neděli na Vzkříšení jsme při rozbřesku na okraji
lesa vložili náš kříž do plápolajícího ohně. Nepřišli
jsme ani o pletení pomlázek a zakončili jsme
výjezd slavnostním obědem. Jak jinak než řízkem
s bramborovým salátem a zákuskem jako sladkou
tečkou.
Přejeme si, aby světlo a naděje, které jsme
letos o Velikonocích společně prožívali, protkaly
i všechny naše následující „všední“ dny.
Káťa Hubáčková
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VÍKEND PRO DOBROVOLNÍKY

12.-14.4.2013

Po delší odmlce a jsme tu zas, účast není sice hojná, ale my víme, že to bude akční. Máme před
sebou vzdělávací víkend pro dobrovolníky Centra Don Bosco, poslední v letošním školním roce a jsme
zvědavi, co si pro nás George s Martinem připravili.
Hned po příjezdu nás George „překvapil“ prací, bylo potřeba nachystat večeři, druhé překvapení
nás čekalo, když jsme se v průběhu večerního programu dověděli, že Martin bude odcházet z Pardubic.
Ten večer jsme si celkem hezky popovídali o tom, co nás čeká v nejbližší budoucnosti, a našlo se toho
dost. Někoho čekají závěrečné zkoušky, potom velký krok života a stěhování k příteli, jiného zase závěrečné
zkoušky a další škola. Na závěr večera jsme si pustili hezký film o Karlu Wojtylovi, budoucím papeži Janu
Pavlu II.
Obsahem sobotního programu bylo povídání o pravidlech a výzvách pro život, pro život dobrovolníka.
Měli jsme k tomu i technickou pomůcku, papírovou skládačku domečku, kde každá z jeho částí má nějakou
symboliku a představuje některou z hodnot a výzev, o které se máme snažit. Tak jako jsme si minule povídali
o jednotlivých cihlách domku, které jsou symbolem našich každodenních úkolů a povinností, které máme
plnit, tentokrát jsme povídali o oknech a dveřích. Ty jsou symbolem otevřenosti a pravdivosti, slušnosti a
laskavosti, radostnosti a naděje. Jsou to vysoké cíle…
V poobědní siestě nám Martin ukázal fotky ze svého budoucího působiště, povyprávěl a my už se
těšíme, že tam třeba někdy pojedeme na návštěvu.
Kromě povídání o výzvách pro život dobrovolníka i chvilky o Martinově budoucnosti jsme se dostali
na výlet. Objevili jsme zříceninu hradu Rabštejn, kde jsme povečeřeli. Někteří z nás zvládli i vyrobit zálesacký
topinkovač. Na zpáteční cestě jsme museli zrychlit krok, blížil se déšť, k autu jsme ale došli celkem za sucha,
povedlo se.
Během nedělního dopoledne nám ještě George představil prázdninovou akci ve Vendryni, na
kterou nás pozval. Také jsme společně zapřemýšleli, co kdo z nás umí a jakým způsobem bychom, coby
dobrovolníci chtěli v CDB pomáhat. U oběda se nám hezky povídalo, byla i zmrzlina. A protože někteří z nás
spěchali, nezbývalo než uklidit, rozloučit se a vydat se na cestu.
Byl to hezký víkend a tak zase příště, a to pro dobrovolníky znamená přijet pomoc na červnové DDD
a potom až po prázdninách.
Pavel Hájek a Jiří „George“ Woclawek
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6. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU

19.-21.4.2013

Naše setkání jsme vyplnili bohatým programem. Pozvání přijal pan Němec, sociální pracovník z
Domu na půli cesty v Pardubicích, který nám velmi pěkně přiblížil fungování jejich zařízení. Bylo to
téma zajímavé a přínosné, protože pro mnohé se jednalo o naprosto nové informace. Vyrazili jsme
na vycházku ulicemi Pardubic se zastávkou u budovy Domu na půli cesty. Stihli jsme též, mimo jiné,
zopakovat pár poznatků, které jsme se v průběhu předešlých setkání naučili, naaranžovat obložené
talíře zdravými potravinami a zahrát zábavné hry. Prožili jsme opět chvíle radosti i krizí, co však
důležité je, že jsou pro nás ryzí…
Anežka Moravcová
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6. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU

3.-5.5.2013

Naše setkání pokračovacího kurzu bylo dva dny po prvním máji, kdy je lásky čas. Takže tenhle
víkend jsme zaměřili na lásku.
V sobotu jsme si pověděli o tom, co pro nás znamená láska, jak ji můžeme vyjádřit a hlavně čím :).
Zjistili jsme, že máme 5 jazyků lásky a díky těmto různým způsobům můžeme dát najevo protějšku
svoje city, ale třeba i kamarádství. Vrátili jsme se k finanční gramotnosti, abychom se udrželi
ve finanční kondici. Vyjeli jsme si také zavzpomínat na naše předky a historii na tragickém místě
v Ležákách. Později jsme si pustili film, který ukazoval na reálný život lidí, partnerských vztahů
a financí.
V neděli jsme si ještě jednou zopakovali, jak můžeme projevovat lásku, city k druhému. Náš kurz
zakončil společný a dobrý oběd. Věřili byste, že náš čeká poslední setkání v tomto školním roce?
Kristýna „Wiki“ Svobodová, účastnice
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SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ

11.-12.5.2013

Květnové setkání Absolventů, v pořadí třetí v letošním školním roce bylo zase trochu jiné,
než předešlá setkání. Někteří z námi pozvaných měli práci, jiným chyběly peníze na cestu a další
se ani neozvali.
Sešli jsme se ale nakonec během sobotního odpoledne s mladými manželi a jejich malým,
2-letým klukem. Měli jsme, a zdá se vzájemnou, radost ze setkání. Radost ze všeho, co se této
mladé rodině daří zvládat, že manžel má práci, že se daří nějak zvládat rodinné hospodaření,
že čekají přírůstek do rodiny. Bylo hezké pozorovat reakci každého z mladých manželů při sdělování
této radostné informace.
Kulisu našemu povídání tvořil Festival SHM, který se konal na hřišti vedle ubytovacích
prostor Centra Don Bosco. A tak jsme na závěr naše společného odpoledne ještě „nakrmili“
oči i srdce pohledem na množství hezkých aktivit pro děti i celé rodiny. Nezapomněli jsme ani
na dobrou klobásu.
Později odpoledne, když jsme se loučili, měli jsme radost z malých rodinných úspěchů,
a těšíme se na další návštěvu, třeba i v rozšířeném počtu o jedno malé dítko.
Jiří Woclawek
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PROJEKT „ZÍSKEJ PRÁCI, CO TĚ BAVÍ“

13.-15.5.2013

Získat práci, „co tě baví“, taková šance se jen tak nenaskytne. A přece tuto příležitost dostali
absolventi našich kurzů v projektu podporovaného zaměstnání spolufinancovaného z Evropského
sociálního fondu ve spolupráci se společností MAVO s.r.o. Tři dny se motivovali na kurzu a
absolvovali bilanční diagnostiku. To může znít docela záhadně, ale ve skutečnosti se jedná o
praktickou záležitost, kde se účastníci projektu na základě testování dozvěděli, jakým směrem se
vydat při hledání svého zaměstnání.
V rámci projektu mají účastníci také, možnost doplnit si vzdělávání v odborných kurzech a poté
za podpory našich pracovníků hledat a objevovat vhodné pracovní místo. Pokud se místo podaří
nalézt, má účastník projektu po podpisu pracovní smlouvy zajištěno místo na jeden rok. A pokud
se osvědčí, třeba i déle.
Přejeme každému z účastníků odhodlání a radost z větších i malých každodenních úspěchů při
našem společném hledání zaměstnání a vytrvalost ve snaze o udržení pracovního místa.
PROJEKT „ZÍSKEJ PRÁCI, CO TĚ BAVÍ“ (CZ.1.04/3.3.05/96.00215) JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.
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BRIGÁDA - BOREK U BUDISLAVI

17.-19.5.2013

Třetí květnový víkend jsme vyjeli na brigádu do Borku u Budislavi, rozhodnutí a odhodlaní
přiložit ruku k společnému salesiánskému dílu. Ale kdo by nechtěl strávit nějakou tu chvilku
v  krásném prostředí v srdci Vysočiny?
Přestože nás vyrazilo o něco méně než se původně myslelo, nic nebránilo tomu, abychom
si čas strávený na chalupě v Borku pěkně užili. V plánu byla vedle práce také zábava a myslím,
že se nám obojí podařilo hezky vzájemně propojit. Práci jsme si dokázali udělat zábavnou,
anebo obráceně řečeno zábavu užitečnou. Zvládli jsme vymalovat spací místnost a na zahradě
křovinořezem osekat a poté odnosit trávu z okolí plotů a stromů.
Po oba večery jsme se vydali do blízkých skal za malými dobrodružstvími. Stopovaná
i táborák vyšly na jedničku a příjemně unavení pohybem a čerstvým vzduchem jsme pak krásně
usínali a spali až do rána.
Na závěr našeho setkání jsme v neděli dopoledne navštívili milý kostelík Boží lásky v Budislavi,
kde jsme po chvilce ztišení a vyjádření vděčnosti směrem vzhůru zhodnotili naše počínání. Věřím,
že vše proběhlo k všeobecné spokojenosti a že se podobná akce bude moci zase brzy uskutečnit.
Barbora Scholleová

20

7. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU (ZÁVĚREČNÝ)

31.5.-2.6.2013

Je za námi poslední kurz! Jako by to bylo včera, kdy jsme se poprvé sešli a seznamovali se. Ale tak
už to v životě chodí, každý začátek má i svůj konec…
Hlavní náplní závěrečného víkendového setkání bylo „hezky zakončit letošní základní kurz“.
Promítání fotografií nám připomnělo aktivity, které jsme společně zažili. Je neuvěřitelné, kolik jsme
toho zvládli. Významnou součástí programu byl společenský večer, na který jsme se hezky nastrojili
a upravili. Večírek byl plný hudby, tance a zábavy, jak má být. V neděli jsme se loučili vzájemným
děkováním a oceňováním. Účastníci obdrželi osvědčení, fotky a malý dárek na památku. Přáním
mnohých z nás bylo, abychom se zase příští rok sešli. Jak to asi dopadne?
Anežka Moravcová
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7. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU (ZÁVĚREČNÝ)

31.5.-2.6.2013
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ÚČASTNILI JSME SE BURZY FILANTROPIE

5.6.2013

Loni si nás do finále Burzy filantropie „proklikali“ naši fanoušci, letos nás potěšilo, že si nás vybrali
k postupu přímo samotní donátoři.
Přestože jsme si vylosovali, že 5.6. svůj projekt budeme prezentovat jako poslední, setkali jsme se
ze strany poroty se zájmem a respektem. Máme z toho radost. A poděkovat za vstřícnost můžeme
Ing. Pavlu Šotolovi za Pardubický kraj, Elektrárnám Opatovice, společnosti AVE CZ s.r.o., Poštovní
spořitelně ERA, nadačnímu fondu J&T i e-BRÁNĚ s.r.o.
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BULLETIN pro naše příznivce

červnové vydání

•

V tomto čísle bulletinu představujeme programy, které velmi vhodně doplňují naši základní
práci s mladými lidmi. Jedná se o celodenní zábavně vzdělávací pořad Den pro dětské domovy,
kde mohou i mladší děti z dětských domovů „okouknout“ jak to u nás chodí a zda by případně
chtěli začít jezdit do kurzů.

•

Projekt „Víš čím budeš?“ umožnil mnoha mladým lidem z našeho programu poznat zajímavé
lidi a jejich profesi. Navíc si mohli vyzkoušet jak připravit scénář, práci s kamerou a střih filmu.

•

Mnohé též potěší a pobaví rozhovor o doprovázení mladých lidí s „mužskou hvězdou“ našeho
týmu, salesiánem Jirkou „Georgem“ Woclawkem.

•

Jako vždy přinášíme i příběhy mladých lidí, se kterými máme tu čest sdílet jejich nelehký osud.

Bulletin ve formátu PDF
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RADA DO ŽIVOTA

6.6.2013

Ve čtvrtek 6.června jsme se v našem Centru Don Bosco setkali s hosty na Radě do života, která se
uskutečnila již sedmým rokem. Jejím hlavním účelem je transparentnost naší činnosti vůči zařízením
a institucím, se kterými spolupracujeme. Přivítat jsme mohli hosty z KÚ PK v čele s ing. Pavlem
Šotolou, z Magistrátu města Pardubice, Úřadu práce Chrudim, University Pardubice, Salesiánské
provincie Praha, z dětských domovů i z řad pracovníků OSPOD. Setkání proběhlo v neformální,
otevřené atmosféře a věříme, že přineslo nové podněty i povzbuzení všem zúčastněným.
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KŘESŤANSKÝ MAGAZÍN ČT

16.6.2013

1. června – na Den dětí – u nás natáčela Česká televize. Měli jsme právě poslední setkání s mladými
lidmi ze základního běhu Kurzu přípravy na život. Chcete-li se podívat na krátkou reportáž o nás
a naší spolupráci s VLO Přestavlky, která je v dokumentu zachycena, můžete QR odkazu níže.

Záznam ČT
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7. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU (ZÁVĚREČNÝ) 14.-16.6.2013
Rozhovor poskytl účastník kurzu Luboš.
Ahoj Luboši, o víkendu jsi se účastnil závěrečného
pokračovacího Kurzu přípravy na život. Mohl by ses
s námi podělit o své dojmy?
Luboš: Hm.
Káťa: Paráda.
Káťa: Tak co se o víkendu vlastně dělo?
Luboš: Náš kurz byl tentokrát zaměřený na téma
„rodina“ a jak to pak vypadá v realitě. Přijeli za námi
mladí rodiče Martina a František a jejich tři holčičky.
Každý z nás měl pro ně pár dotazů. Dále bylo koupání,
pláž na písáku, závěrečný večírek a procházka
do večerního města na zmrzlinu, závěrečný rituál
a získání osvědčení.
Káťa: letos jsi byl na kurzech třetí rok, je to tak?
Luboš: Ano, je to tak.
Káťa: Vzpomínáš na své začátky na kurzu? Jaké byly?
Luboš: Vzpomínám, bylo to těžké.. všechny ty nové
tváře, moje stydlivost a nemluvnost.
Káťa: Kromě toho, že tu máš svého nejlepšího kámoše,
jste, myslím, skvělá parta. Napadá tě další důvod proč
na kurzy chodit?
Luboš: Tak určitě, hodně se toho naučím a je tu fajn
prostředí a dobrý tým lidí z CDB.
Káťa: Děkujeme :)
Káťa: Kurzy jsou plné zážitků, ale i potřebných
dovedností. Jsou dovednosti, které ti ulehčují život?
Luboš: Komunikace.
Káťa: Děkuji ti za milý rozhovor, přeji krásné zážitky
v létě a těšíme se na setkání příští školní rok.
Luboš: Nemáš zač.
Káťa Hubáčková
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7. VÍKEND ZÁKLADNÍHO KURZU (ZÁVĚREČNÝ)

14.-16.6.2013
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VALDŠTEJN
O tom, jak jsme se stali hradními pány a paními

4.-10.8.2013

Když nás George s Káťou zvali na „cestu do Ráje“, mám pocit, že někteří účastníci mohli očekávat
něco jiného. Já jsem se raději zeptala, co nás čeká. A teď vám napíši, jak to bylo doopravdy.
Vyjížděli jsme v neděli a salesiánský transporter si umínil, že vyzkouší naši trpělivost – odmítal
jet. Naštěstí vypověděl službu u koupaliště přebudovaného na hasičskou nádrž, kde jsme počkali
na auto-doktora. Od té doby říkáme, že auto je na heslo; George ho naštěstí zná.
A co se dělo na samotném hradě Valdštejně? Kromě toho, že tam jako obvykle procházeli a historii
obdivovali návštěvníci, byli jsme tam také my, „donbosčáci“. Rozhodně jsme nevypadali jako
turisti, chodili jsme v montérkách a čistili chodníky, vyklízeli konírnu, přenášeli kameny, rovnali
dřevo, vyráběli ohrádku, rozbíjeli staré palety a hrabali seno. Upřímně, šest hodin práce je fuška,
přestávky jsou potřeba.
Až po odchodu turistů jsme se vydávali na prohlídku hradu (s netopýry), hráli na schovku a chodili
na procházky do okolí. Také jsme chtěli spát pod širým nebem, ale bouřka nám dovolila jen noc
pod přístřeškem. Na konci týdne v pátek jsme si vyšli na zříceninu Rotštejn. Podle některých byla
ta deseti kilometrová procházka Klokočskými skalami
namáhavější, než práce v předchozích dnech.
Když jsme se loučili s kastelánkou Eliškou a její
pomocnou rukou Martinem, řekli nám „jestli se umíte
poprat se životem tak jako s prací, tak o vás nemám
strach“, doufám, že měli pravdu (i když i v té práci se
potřebujeme ještě potrénovat).
Anežka Ochová
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VÝJEZDNÍ PORADA V NERATOVĚ

4.-5.9.2013

I náš tým má spoustu porad. A když má být nějaká porada delší jak jeden den, jezdíme do
překrásného Neratova :)
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1. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU 1

4.-6.10.2013

Nastal nový školní rok, a tak pokračujeme v Kurzu přípravy na život. Z části jsme se sešli v
nové sestavě. To nám připomnělo, že život je plný neustálých změn, což jsme měli příležitost si
vyzkoušet. Seznamování nám umožnily páteční aktivity, například jsme se dozvěděli, čím se kdo
může pochlubit. Pro pohodové fungování naší party jsme se dohodli na pravidlech, která budeme
respektovat.
V sobotu jsme se shodli, že jsme dobře naladění. Vzpomínali jsme na zážitky z prázdnin, vyrazili na
procházku podzimní přírodou a vyřádili se na čerstvém vzduchu.
Sobotní večer jsme si užili prostřednictvím her, u kterých jsme se pořádně nasmáli. Na dobrou noc
jsme se naladili zpíváním písniček za doprovodu kytary.
V neděli po ránu atmosféra zhoustla, ale byla to pro nás výzva vyčistit vzduch. A myslím, že se nám
to povedlo. Závěr víkendu přinesl i čas rozhodnutí. Chci vstoupit do skupiny a v dobrém i v tom
náročném společně prožívat dalších 6 víkendů? Nakonec jsme všichni měli odvahu se rozhodnout
pokračovat. Jsme zvědaví, co nás čeká příště.
Káťa Hubáčková

31

NOVÁ POSILA NAŠEHO TÝMU

ŘÍJEN 2013

Je jí Mgr. Iva Zdražilová, která k nám nastoupila začátkem října jako Sociální pracovnice.
Věnuje se programům Na vlastních nohou a Doprovázení.
Rozhovor s Ivou přípravujeme pro červnové vydání našeho informačního bulletinu.

32

1. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU 2

11.-13.10.2013

Víkend začal těstovinovým salátem bez těstovin.:-) Ale podařilo se nám to během chvilky napravit
a nenechali jsme si zkazit náladu. Ještě ten večer jsme se naladili na stejnou vlnu a také jsme se vrátili
k dopisu – pozvání, které každý účastník obdržel. A mohli jsme vyplout. Kam? No, zatím se budeme držet
v přístavu a v zátoce a zůstaneme v námořní škole.
V sobotu dopoledne jsme si popsali stavbu lodi a mapovali, co je v našem životě ráhno, stožár,
plachta či vlajka, a zda se odhodláme chopit kormidlo našeho života. Také jsme si prokázali úctu vyslovováním
jmen a vzájemně si navrhli nová jména našich nových námořních lodí. V podvečer jsme naše lodě graficky
ztvárnili, a že nás to bavilo, nemohli jsme se od pastelek a tužek odtrhnout. A výsledek stojí za to, vzniklo
moře krásných lodí. Sobotní odpoledne jsme zvládli také „krok sun krok“ neboli procházku a večer jsme
strávili v naší příjemné čajovně sdílením prázdninových zážitků.
V neděli dopoledne bylo stěžejním bodem přihlášení se do řad námořníků. Všichni účastníci měli
odvahu vydat se na náročnou cestu. Všichni byli také přijati a věříme, že plavbu každý z nich zdárně zvládne.
Těšíme se na příště.. AHOJ.
Mořští vlci
Káťa & George
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SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ

19.-20.10.2013

Stává se dobrým zvykem, že naši bývalí klienti za námi přijedou do Centra na návštěvu „jen tak“. Když je ale
setkání absolventů, je jisté, že na ně budeme mít dost času. Tentokrát toho využili naši mladí přátelé spolu
se svými dětmi. Rozhodně bylo o čem povídat. A navíc jsme využili hezkého počasí a vyrazili na pardubický
zámek. Program jsme přizpůsobili malým dětem a navštívili expozici „Příroda východního Polabí“. Další
setkání bude 1.- 2. února 2014, tak neváhejte!
Monika Peterková
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1. PRE - KURZ

1.-3.11.2013

Máme za sebou první víkend takzvaného pre-kurzu. Co si pod tím představit? Setkání s možností seznámit
se s naším týmem, prostory, ve kterých probíhají programy, s pravidly, která tu dodržujeme, aby nám spolu
bylo dobře, s tím, co se děje na kurzech, a s další spoustou zajímavých věcí…Prožili jsme pěkný víkend práce
na sobě i zábavy. Uvolnění a více vzájemného poznávání umožnilo průběžné hraní her a výlet do nedalekých
Nemošic. Kdo si stále nic nepředstaví, přiložené fotky mnohé napoví a možná i pobaví…
Anežka Moravcová
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listopadové vydání

•

Koncem roku 2013 s radostí a jistou dávkou úžasu vidíme, že jsme s našimi mladými přáteli
prošli dalším nejistým rokem poznamenaném ekonomickou a politickou krizí a nedostatkem
financí v neziskovém sektoru. A to vše díky našim dobrodincům, děkujeme Vám!

•

Životní příběhy našich klientů a to s „dobrým“ i „špatným“ koncem pro Vás tentokrát napsala
Katka Hubáčková, která již třetím rokem doprovází naše klienty a mnohé s nimi zažila...

•

nabízíme též zajímavý rozhovor s „benjamínkem“ našeho týmu, sociální pracovnicí Anežkou
Moravcovou

•

a mnoho dalších informací a novinek z naší činnosti...

Bulletin ve formátu PDF
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2. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU 1

8.-10.11.2013

Víkend, to je volný čas, kdy děláme, co nás těší. Potvrdilo se nám však tento víkend, že někdy není
snadné se na strávení času a společném programu dohodnout. Také jsme přišli na to, že to chce
vůli, otevřenost se sdílet a vzájemně poslouchat, aby nám bylo spolu dobře.
Jak se dá strávit společný čas? Co třeba oslavou narozenin? Ta se nám rozhodně povedla: kdo umí,
ten umí a dort od Aničky byl luxusní! Lubošovi se zase podařilo vyzdobit místo, připravit pohoštění
a naladit nás tak na slavení. K tomu patřila hudba, tanec a veselí.
Učili jsme se diskutovat tak, abychom se dokázali usnést. Také se nám podařilo naplánovat pár
zajímavých víkendů, které by stálo za to zrealizovat.
Volný čas můžeme trávit různými činnostmi, s různými lidmi nebo si uchovat chvilku sám pro sebe.
Záleží to jen na nás. Ať se nám daří volné chvíle naplňovat smysluplně. Těšíme se na další společně
strávený víkend.
Káťa Hubáčková
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DEN PRO DĚTSKÉ DOMOVY

16.11.2013

Tuto sobotu jsme se mohli přesvědčit, jak těžkou práci mají pracovníci záchranné služby. Celkem
třikrát byli povoláni k případu. Naštěstí pro nás ale museli odjet pouze jednou. Po návratu nám
pak ukázali vybavení, se kterým pracují, zodpověděli všechny naše zvídavé otázky a dobrovolníci si
mohli vyzkoušet kupříkladu masáž srdce.
V soutěžní hře Labyrint se střetli týmy ze Žďáru n. Sázavou, Sedloňova a Velkého Meziříčí. Tým ze
Žďáru neponechal nic náhodě a nakonec si odnesl hlavní výhru v podobě her na X-Box Kinect. Po
obědě jsme trochu zvolnili a Katka Hubáčková nám představila službu Doprovázení. Katka zároveň
zpovídala svého hosta Kamila, který se rozpovídal o svém životě po odchodu z DD.
Těsně před diskotékou nám taneční skupina Full steam D.C. ukázala svoje umění a slečna Lenka
předvedla zájemcům některé taneční pohyby, které jistě v budoucnu užijí ;)
Bylo nás možná méně než obvykle, o to více jsme si však program užili
Vojtěch Peterka
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PODZIMNÍ BRIGÁDA

22.-24.11.2013

O víkendu jsme uspořádali podzimní brigádu, do které se nakonec zapojilo šest chlapců. Protože
bylo potřeba udělat nějaké práce nejen kolem, ale i uvnitř budovy CDB v Pardubicích, rozhodli
jsme se protentokrát zůstat doma, v centru našich služeb. V pátek navečer kluci postupně přijeli,
ubytovali se a ještě jsme stihli domluvit, kdo se jaké práce nazítří ujme, aby se mohlo ráno co
nejdříve začít.
Během soboty došlo na práce okolo uklízení a pálení větví, přehazování kompostu a malování
chodby. Těmto aktivitám jsme věnovali celý den, a i přesto, že přišly chvíle, kdy jsme byli unavení
a někteří často odpočívali, se udělalo mnoho práce. Určitě i díky tomu, že jsme během práce
i ve volných chvílích měli možnost být spolu a popovídat. Večer jsme všichni strávili (většina již
v horizontální poloze) odpočinkem u hezkého filmu.
Při nedělním hodnocení měli účastníci odhadnout, kolik hodin opravdu věnovali pečlivé práci,
a také to, jestli by potenciální výdělek za takto odvedenou činnost alespoň vyrovnal náklady
spojené s pobytem. Úmyslem tohoto zamyšlení bylo uvědomit si, že všechno v životě má nějakou
cenu a téměř nic nespadne – jak se říká – do kapsy jen tak. I přes drobné překážky, které nám
připravil například výpadek proudu (samozřejmě při vaření oběda), jsme vše společně zvládli
a víkend můžeme hodnotit na jedničku.
Iva Zdražilová, Bára Scholleová
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GALAVEČER OCEŇOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ

3.12.2013

Kongresový sál AFI paláce v Pardubicích patřil v pondělí 2. prosince 2013 oceněným dobrovolníkům,
společensky odpovědným firmám, zaměstnavatelům roku 2013 a nestátním neziskovým
organizacím.
Večer organizovala Koalice nevládek Pardubicka spolu s Pardubickým krajem a Europe Direct
Pardubice.
Záštitu nad slavnostním galavečerem, na kterém byli vítězové jednotlivých kategorií veřejně
představeni a oceněni, převzal Pavel Šotola, radní Pardubického kraje odpovědný za sociální péči
a neziskový sektor a senátorka Parlamentu ČR Miluše Horská.
Pan Šotola je přesvědčen, že akce má značný vliv na posílení povědomí široké veřejnosti
o smyslu a významu dobrovolnické práce. Sdělil k tomu: „Jsem rád, že v našem kraji můžeme
ocenit společenský přínos práce nejen nejlepších dobrovolníků, ale také vyzdvihnout firmy, které
podporují dobrovolnictví nebo činnost neziskových organizací.“
citace z článku PK

Mája Moravcová

Luboš Daniš

Eva Laštovková

Máme radost, že na tomto večeru, byli oceněni dva naši dobrovolníci: Luboš Daniš a Marie
Moravcová. Stejné ocenění obdržela poštou i paní Eva Laštovková, která nám léta vaří na kurzech.
Naše „Mája“, která nám pomáhá už 6 let, dostala zvláštní cenu od pana radního až v samém závěru
- i pro ni samotnou bylo ocenění překvapením: podívejme se, co nám o tom napsala:
„V pondělí 2.12. jsem byla pozvaná na Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových organizací
a zaměstnavatele roku 2013. Od svých 16ti let spolupracuji s organizací Centrum Don Bosco a jsem
dobrovolnicí na kurzech přípravy pro život pro mladé lidi z dětských domovů. Tehdy jsem dostala
příležitost se realizovat, vyplnit svůj čas činností, která je smysluplná a můžu při ní někomu pomoct.
Na tyto kurzy jsem si zvykla a brala jsem je jako samozřejmost. Když jsem byla nominována do
skupiny dobrovolník roku, ani jsem nedoufala, že bych se mohla dostat do užšího výběru a ejhle!
Dostala jsem speciální ocenění pana radního a mé jméno bylo vyřčeno jako úplně poslední. Byla
jsem z toho dost v šoku a zároveň to pro mě byla obrovská pocta, zbytek večera jsem byla v úžasné
euforii. Jsem dobrovolnicí, protože cítím, že to mám dělat, vložila jsem do dobrovolnictví hodně
svého času i energie, ale nedala jsem do něj zdaleka tolik kolik ono dalo mě!“
Marie Moravcová
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KONCERT SKUPINY OBOROH

7.12.2013

se vydařil... Jednou za rok zveme na společné setkání všechny, kdo podporují naši činnost: svými
dary, nasazením ve svém volném čase, spoluprací, modlitbou a mnoha dalšími způsoby. Pro hosty
jsme tentokrát připravili koncert folkrockové skupiny Oboroh. Po něm následovalo malé pohoštění
pro naše dobrodince. Mohli jsme tak prožít plno milých setkání v příjemné atmosféře. Jsme vděčni
všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem v roce 2013 podpořili.
Výtěžek z akce a následná sbírka v kostele sv. Václava v neděli 8. 12. po koncertě je určen na
podporu naší činnosti.
Děkujeme Vám!
Vojtěch Peterka
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2. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU 2

13.-15.12.2013

Sešli jsme se sice po delší době, ale brzy se nám podařilo vytvořit dobrou atmosféru. V pátek jsme
sdíleli novinky, také jsme se vrátili k pravidlům, nedílné součásti moře života. Pravidla jsou jako
vlny, do kterých můžeme narážet, ale také je můžeme využít k plavbě.
V sobotu jsme objevovali sami sebe a zabývali se sebevědomím. Zamysleli jsme se nad našimi
silnými stránkami i slabými místy. Sebevědomí je nezbytné při odmítání. To jsme zjistili při jeho
nácviku. Po obědě jsme si užili vánoční atmosféry návštěvou Pernštýnského náměstí. Podvečer byl
pak ve znamení finančních úvah. K čemu půjčka? Mám jiné možnosti? Od koho si vlastně půjčuji?
Věděli jste, že sami od sebe? Náš host Pavel nám nasadil brouka do hlavy. Večer jsme strávili
výrobou drobných dárků. Povedlo se nám pár pěkných kousků.
V neděli dopoledne jsme toho zvládli v rámci finančního tématu nad očekávání. Ještě jednou nás
musím pochválit za aktivitu a pozornost. Posléze jsme si v kroužku přehazovali klubko pochval
a díků. Našli jsme spoustu drobností, které vydaly za víkend na pěknou síť. Na závěr přišlo na řadu
zapálení třetí adventní svíce, připomínka blížících se Vánoc a přání úspěšného bilancování na konci
roku. Kéž by i ten následující přinesl mnoho dobrého.
Káťa Hubáčková

CENTRUM DON BOSCO
Salesiánský klub mládeže
Zborovské nám. 2018
530 02 Pardubice

Iva Zdražilová
Jiří „George“ Woclawek

Anežka Moravcová
Iva Němcová

Vojtěch Peterka

Monika Peterková

Aleš Kalina

Katka Hubáčková

