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SALEZIANI NA DON BOSKO
6000 Stara Zagora, ul. Zahari Kniazheski 71, Bulgaria

 tel. + 359 42 959699
sdbsz@mail.bg, www.salezianibg.com

Situace:
Od roku 2008 Salesiáni Dona Boska v Bulharsku pracují v romské čtvrti Lozenec ve

Staré Zagoře v Bulharsku. Jejich hlavním posláním je evangelizace, vzdělání a osobnostní
rozvoj dětí a mládeže romského původu ve Staré Zagoře. S velkým úsilím bylo proto v
roce 2009 otevřeno “Centrum informace, konzultace, vzdělání a podpory” (CIKVP) pod
hlavičkou nadace Don Bosko Bulgaria, které pomáhá najít mladým lidem v romské čtvrti
Lozenec  orientaci  v  životě  a  umožňuje  jim  překonávat  obtíže  spojené  s  osobním
rozvojem, vzděláním, absolvováním základní a střední školy a začlenění do společnosti. V
současné době navštěvuje CIKVP okolo 50 dětí a mladých, kteří se zapojují do programu
s různou intenzitou, 6 dní v týdnu v dopoledních a odpoledních hodinách.

Problémy:
Problémy  se  kterými  se  setkávají  Salesiáni  Dona  Boska  ve  Staré  Zagoře  jsou

společné  pro  celé  Bulharsko.  Romská komunita  je  silně  segregovaná kvůli  nízké
kvalifikaci  Romů. Díky tomu jsou pokládáni za levnou a nekompetentní pracovní sílu, a
nacházejí tak často špatně placenou práci. Dostatečně též neoceňují smysl vzdělání jako
možnost  zlepšení  svého  statusu,  a jako  možnost  lepší  budoucnosti  pro  jejich  děti  a
mladé,  i  jejich  komunitu.  Někteří  mají  zájem  posílat  své  děti  do  školy,  protože  si
uvědomují  problematičnost  nevzdělanosti,  problémem  však  je,  že  často  nemají
představu, co učební látka obnáší a nemohou pomoci sami, protože v mnoha případech
neprošli  vzdělávacím  procesem  do  konce.  Snahou  je  tento  problém  odstranit  skrze
spolupráci s rodiči dítěte, společného plánování vzdělání a zápis dítěte na doučování, aby
si doplnilo chybějící učební látku.

Setkáváme  se  s  dětmi,  kterým  často  chybí  kulturní,  společenské,  manuální  i
hygienické dovednosti.  V tomto jim pomáhají  námi organizované kroužky a účast  na
táborech a různých setkáních. Učíme je též propojit svoji víru s praktickým životem a být
dobrými  i  praktikujícími  křesťany.  Snahou  též  je  nabídnout  jim  smysluplné  využití
volného času, který často tráví na ulicích. Tento stav je také často příčinou problémů s
chováním, někdy i kriminalitou. Kvůli nedostatku finančních prostředků jsou děti a mladí
lidé vystavování nebezpečí kriminality a prostituce. 

Cíle a činnosti:
Hlavní  cílem činnosti  Salesiánů Dona Boska je  pomoc při  orientaci  ve  víře  i  v

životě,  pro  získání  potřebného  vzdělání,  kvalifikace  a  základních  kulturních,
společenských,  manuálních  a  hygienických  dovedností.  Snahou  je  zapojit  mladého
člověka do života společnosti  do takové míry, aby byl  rovnocenným, hodnověrným a
kompetentním partnerem ve společnosti.
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Specifické cíle:
● Pomoc  v  získání  potřebného  vzdělání  a  kvalifikace  pro  děti  a  mládež,  skrze

doučování a odstraňování překážek, které tomuto procesu brání. 
● S pomocí katecheze, tématických setkání, kroužků, her a sportu otevřít dětem a

mladým lidem nové horizonty a možnosti v životě. Naučit je správnému chování a
přístupu k životu a „ukázat“ jim svět mimo hranice jejich čtvrti a naučit je v něm
dobře žít.

● Volnočasovou nabídkou předcházet kriminalitě a prostituci. 
● Desegregace romských dětí, mladých a rodičů.
● Osobní  podíl  zúčastněných  na  svém  osobnostním  rozvoji  (skrze  praxi  bodů  -

bonusů)

Konkrétní činnosti:

Program v CIKVP:
Úterý:
Doučování, sport a hry.
Kroužky: Šití, ruční práce a vaření.
Středa:
Doučování, sport a hry.
Kroužky: hudební, výtvarný, kreslení, angličtina.
Kroužky: Modelářský a praktický (chlapci)
Čtvrtek:
Doučování, sport a hry.
Kroužky: hudební
Formační setkání pro chlapce (mladší)
Pátek:
Doučování, sport a hry.
Kroužky: hudební
Klub mládeže
Formační setkání mládeže
Sobota:
Formační setkání dívek
Doučování, sport a hry pro nejmenší, fotbalový kroužek
Biblická hodina, sport, hry
Katecheze
Neděle:
Dětská mše svatá

1. Doučování - pomoc dětem a mládeži v osvojení si učebního materiálu. Doučování
probíhá 4 dny v týdnu pod vedením dvou pedagogů i za pomoci dobrovolníků EVS i
bulharských.

2. Kontakt i spolupráce s rodiči v otázce vzdělání a kvalifikace jejich dítěte. Pomoc při
odstraňování překážek, které tomu brání (vyplňování žádostí, pomoc při zápisu do
školy, dohled nad vzdělávacím procesem dítěte apod.).

3. Kroužky  –  pomoc  pro  získání  manuálních  dovedností.  Pomáhají  k  získání
kompetencí pro život i v začlenění do společnosti. K tomu dochází i díky veřejné
prezentaci toho, co se naučili na různých akcích, které během roku absolvujeme.
Kroužky jsou vedeny Salesiány Dona Boska, pedagogy i dobrovolníky.

4. Katecheze, biblické hodiny, formační setkání chlapců, dívek i mládeže a mše svaté
– pomoc v orientaci ve víře i v životě a v získání potřebných etických i kulturních
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kompetencí  pro  život.  Tyto  programy  jsou  vedeny  Salesiány  Dona  Boska,
pedagogy i dobrovolníky. (viz: program v CIKVP) 

5. Hry,  sport  a  sportovní  akce  –  nabídka  volnočasových  aktivit,  které  jsou
motivačním prvkem pro zapojení se do procesu vzdělání.

6. Setkávání rodičů dětí – zapojení rodičů do našich činností, jejich podpora a rozvoj.
7. Tábory  a  různá  víkendová  setkání  pro  děti,  mládež  a  rodiče  -  tyto  aktivity

poskytujeme na základě snažení jednotlivců ve skupinách. Dbáme na to, aby nic
nezískávali  bez osobního snažení nebo finanční  účasti.  Osvědčila se nám praxe
bodů, za které se zúčastňují těchto akcí za symbolickou cenu.

8. Humanitární pomoc - pomáháme především těm rodinám, kde proces vzdělávání
je  narušen  chudobou  nebo  v  mladých  rodinách,  v  které  je  člen,  který  dříve
pravidelně navštěvoval naše středisko a má potřebu pomoci.

9. Podpora mladých rodin - jedná se spíše o morální podporu a podporu v procesu
vzdělání (zápis dítěte do školy, podpora jeho vzdělávání…) a evangelizace. 


