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Salesiánské centrum

Salesiánské centrum je společný 
název pro lidi a instituce podílející 
se koordinovaně v  Praze-Kobyli-
sích na uskutečňování salesiánské 
vize a  poslání definovaných níže. 
Činí tak společně a zároveň každý 
svým vlastním způsobem v duchu 
Dona Boska.

Salesiánské centrum není právnic-
kou osobou. Jednotlivé součásti Sa-
lesiánského centra mají své struktu-
ry, vedení a zodpovědnosti (zejména 
Farnost svaté Terezie, Salesiánské 
středisko mládeže, Místní komuni-
ta Salesiánů Dona Boska, komunita 
Dcer Panny Marie Pomocnice). 

Roli koordinátora zastává ředitel 
Místní komunity Salesiánů Dona 
Boska. Ten předsedá radě Salesián-
ského centra tvořené zodpovědný-
mi zástupci jednotlivých institucí. 
Salesiánským centrem je označován 
i  komplex budov a  venkovních pro-
stor (kostel sv.  Terezie se zázemím, 
dům komunity a salesiánské provin-
cie, Salesiánské divadlo, hřiště, zahra-
dy a parčíky), které slouží k  realizaci 
salesiánského poslání.

Salesiáni

Slovem salesiáni / salesiánky rozu-
míme především členy řeholních 
společenství žijící v komunitě (Sa-
lesiány Dona Boska, Dcery Panny 
Marie Pomocnice) a členy sdružení 
salesiánů spolupracovníků.

Salesiáni jsou součástí římskoka-
tolické církve.Komunitě Salesiánů 
Dona Boska je do péče svěřena řím-
skokatolická farnost sv. Terezie. Sale-
siáni jsou také zřizovateli Salesiásn-
kého střediska mládeže, o.p.s., které 
realizuje programy pro děti, mládež 
a rodiny.

V  širším slova  smyslu mohou být 
jako salesiáni označováni všichni, 
kteří se aktivně podílejí na fungování 
Salesiánského centra.

f. Respektujeme svědomí a náboženskou svobodu každého.
g. Svou práci děláme s nadějí a optimismem. 

Činorodost / podnikavost
a. Hledáme nové způsoby, metody, přístupy jak poslání SC uskutečňovat.
b. Pracujeme svědomitě a bereme poslání SC za své. 
c. Aktivně odpovídáme na potřeby lidí.

Společně
a. Uznáváme důležitost společné práce, nestavíme na solo projektech
b. Spolupracujeme na úrovni institucí, sektorů i jednotlivých osob.
c. Mladí nejsou jen příjemci služeb, ale aktivní účastníci.
d. Víme o činnosti druhých, spolupracujeme s nimi a umíme na ně odkázat, 

je-li to třeba.
e. Úspěchy i nezdary naší práce dovedeme otevřeně sdílet se svými kolegy.
f. Umíme navzájem hodnotit svou práci a dáváme si zpětnou vazbu.
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Hodnoty – jaké jsou charakteristiky naší práce

Rozumnost
a. Všechny aktivity a programy jsou přiměřené věku a schopnostem účast-

níků, jsou v souladu s vizí a posláním SC a v tomto duchu jsou pravidelně 
reflektovány. 

b. Všechna pravidla a rozhodnutí jsou vysvětlována. 
c. Rozumíme tomu, co, jak a proč děláme.
d. V rámci své práce se vzděláváme a rozvíjíme.
e. V naší práci využíváme metody pedagogiky a sociální práce.
f. Klademe důraz na kritické myšlení. 

Laskavost
a. K druhému přistupujeme tak, aby mu u nás bylo dobře: s vlídností, trpěli-

vostí, pohostiností, s ochotou setkávat se, poznávat se, udělat první krok 
(pozdravit, oslovit ho apod.) a s úctou projevenou srozumitelnými gesty. 

b. Podporujeme neformální vztahy, veselost, humor, zábavu, oslavy.
c. Vytváříme esteticky příjemné prostředí. 
d. Případné konfliktní situace řešíme tak, aby nebyly ponižující ani pro jednu 

stranu.
e. Řešíme problémy na správném místě se správnými lidmi, a varujeme se 

pomluv a nactiutrhání.
f. Za své chyby se umíme omluvit, umíme omluvu přijmout.

Náboženství / víra
a. Uznáváme, že křesťanská víra je pilířem salesiánského výchovného sys-

tému.
b. Víru projevujeme v našem jednání a hovoříme o ní.
c. Hlásíme se k tomu, že SC je součástí katolické církve.
d. Podporujeme projevy křesťanství (modlitba, Bible, svátosti, společenství 

církve, služba) jako důležité nástroje naší práce. 
e. Předkládáme nabídky, které mohou probudit a rozvíjet touhu po hledání 

smyslu, po transcendentnu, po Bohu a po životě v přátelství s ním. 

VIZE – POSLÁNÍ – HODNOTY
Vize – o co usilujeme

 »  Slovo spása lze chápat různě. Jsme si toho vědomi. Pro nás jeho obsah vy-
stihuje citát zakladatele salesiánů Dona Boska: “Jediným mým přáním je, 
abych vás viděl šťastné zde i na věčnosti.”

 »  Spasený člověk je pro nás tedy ten, kdo je opravdu šťastný. Věříme, že před-
pokladem štěstí jsou dobré vztahy s lidmi, přátelský vztah s Bohem, vzdělání, 
nalézání smyslu života a přijetí odpovědnosti i chvíle obyčejné bezstarost-
nosti.

 »  Proto vytváříme prostředí, které v  sobě obsahuje charakteristiky domova, 
školy, kostela a hřiště. Věříme, že tyto 4 rozměry přirozeně napomáhají k rea-
lizaci naší vize.

Naší vizí je spasený clovek.

Poslání – co děláme

 » Vzděláváme a vychováváme.
 » Dáváme prostor a doprovázíme 

k setkání s Bohem, Ježíšem 
Kristem.

 » Dáváme prostor a zveme 
k setkávání.

 » Dáváme prostor k hrám a zábavě.
 » Působíme preventivně.
 » Nabízíme pomoc v obtížných 

situacích.

Cílová skupina –  
pro koho tu jsme

Salesiánské centrum se nachází 
v  městské části Praha 8-Kobylisích. 
Jeho působnost se vztahuje přede-
vším k  této lokalitě a  lokalitám při-
lehlým. 

Jednotlivé programy Salesiánského 
centra mají definovány své cílové 
skupiny. Nicméně společným jme-
novatelem pro všechny, kteří se hlá-
sí k salesiánskému způsobu práce je 
zvláštní důraz na péči o mladé.

Využití nabídek Salesiánského Cent-
ra není vázáno na náboženské vyzná-
ní či příslušnost k jakékoliv skupině.


