
I. Salesiánská rodina
„Důvěřujte svým představeným, 
s důvěrou se řiďte jejich radami. 
Jsou starší, mají více praxe, 
zkušeností a vědomostí než vy. 
A taky, mají vás rádi.“ 

(MB XII, s. 147)

Vize

SHM je a chce být součástí 
salesiánské rodiny, proto bude 
mít podíl na jejím výchovném 
a pastoračním úsilí a bude rozvíjet 
záměry deklarované hlavním 
představeným SDB. 

Strategické cíle

SHM je organizací pro ty, kteří chtějí 
pracovat v salesiánském duchu a nemají 
napojení na jiné salesiánské dílo (SaSM, 
sal. školská zařízení). Proto nemáme 
zájem být v místech, ve kterých je 
obdobná činnost rozvíjena pod jinou 
salesiánskou organizací (např. SKM, SSVČ, 
SaSM-DDM). Nejsme a nechceme být 
konkurencí ostatním salesiánským dílům.

Prioritní podpora bude směrována do 
míst, ve kterých není jiné formálně 
zastřešené salesiánské dílo.

Perspektivní je užší spolupráce se 
Sdružením salesiánů spolupracovníků 
(ASC). SHM a ASC jsou dvě organizace, 
které mohou účinně spolupracovat na 
realizaci společného poslání.

V místech, kde klub SHM bude vhodně 
doplňovat jiné salesiánské dílo, existenci 
těchto klubů budeme podporovat 

(Pozn.: Je nutné vzít v úvahu jiné chápání 
SHM ve světovém měřítku a v českém 
prostředí.)

II. Stát
Don Bosko se snažil z mladých lidí 
vychovat poctivé občany a dobré 
křesťany.

Vize

SHM bude partnerem státu pro 
oblast práce s dětmi a mládeží 
a nadále bude naplňovat statut 
Organizace uznané MŠMT pro 
oblast práce s dětmi a mládeží.

Strategické cíle

SHM se bude svou činností aktivně 
podílet na realizaci cílů vymezených 
v Koncepci státní politiky pro oblast dětí 
a mládeže na období 2007–2013 – tj. 
naplňování funkce rodiny, osobnostní 
rozvoj mladých lidí a jejich uplatnění 
ve společnosti, výchova k aktivnímu 
občanství včetně participace, podpora 
zdravého životního stylu, ochrana před 
negativními jevy a jejich následky.

SHM bude vytvářet a podporovat příznivé 
podmínky pro život dětí, mládeže a rodiny.

III. Církev
„Jen s vírou je člověk schopný začít 
i dokončit velké dílo opravdové 
výchovy.“

(Don Bosko, Avviso sacro, 1849. 
In: MB III, s. 605)

Vize

SHM bude usilovat o spolupráci 
s církví a společně rozvíjet 
a prohlubovat křesťanské hodnoty.

Strategické cíle

SHM bude respektovat aktivity farností, 
vikariátů (děkanátů) a diecézních center 
mládeže a podle svých možností je 
podporovat účastí a pomocí.

Salesiánského hnutí mládeže
na období 2008–2013

Strategie

Poslání SHM
„Snažte se dobře vychovávat mládež, 

především tu nejchudší a opuštěnou, 

které je nejvíc, tak se vám podaří 

snadno oslavit Pána.“

(Don Bosko)

Naším posláním 
je vychovávat děti 
a mládež, vytvářet 
podmínky pro jejich 
všestranný rozvoj, 
zprostředkovávat 
a předávat jim 
křesťanské hodnoty. 

Vize

SHM bude 
respektovanou 
organizací, 
která bude ve své 
činnosti vycházet 
ze salesiánské 
pedagogiky 
Dona Boska.



IV. Veřejnost
Všeobecným cílem salesiánských domů je 
přicházet bližním na pomoc a sloužit jim.

(Srov. Motto, Un sistema preventivo, 
s. 45)

Vize

SHM bude viditelnou a věrohodnou 
organizací a bude mít podíl na 
utváření občanské společnosti.

Strategické cíle

SHM bude využívat možnosti v oblasti 
medií k šíření informací o svém poslání, 
záměrech a aktivitách.

SHM bude partnerem rodičů v jejich 
výchovném úsilí a bude ve svém přístupu 
k dětem upřednostňovat kvalitu před 
kvantitou.

SHM bude prostřednictvím svých klubů 
vytvářet nabídku zajímavých a otevřených 
aktivit pro volný čas jako primární 
prostředek prevence proti negativním 
jevům, a tím bude přispívat k posílení 
občanské společnosti.

Mezi naše cílové skupiny zařadíme 
také mladé rodiny a rodiče – do našich 
programů budeme zahrnovat prorodinné 
aktivity (snoubenecká setkání, mateřská 
centra atd.).

V. Kluby a sekce
„Doporučuji vám, abyste vytvářeli jedno 
srdce a jednu duši, abyste se milovali, 
a tak sloužili Bohu a prohlubovali jeho 
slávu.“

(Don Bosko)

Vize

SHM bude pružnou a efektivní 
organizací.

Strategické cíle

SHM bude dále rozvíjet osvědčené 
způsoby komunikace mezi kluby, sekcemi 
a ústředím tak, aby kontakty neztratily 
osobní a přátelskou formu.

Ústředí bude poskytovat klubům efektivní 
servis podle jejich potřeb.

Sekce s podporou ústředí budou pořádat 
a podporovat celostátní a meziklubové 
akce a usilovat o zapojení klubů při jejich 
realizaci.

Sekce budou personálně doplněny o nové 
členy.

Budeme oslovovat vhodné mladé 
středoškoláky a vysokoškoláky, rodiče 
malých nebo již odrostlých dětí jako 
možné vedoucí.

Pro zajištění stability a technického 
zázemí budeme nabízet možnost účasti 
na činnosti lidem v důchodovém věku. 
Budeme vytvářet prostor pro využití 
jejich schopností a předávání životních 
zkušeností.

Budeme podporovat užší spolupráci členů 
našich klubů a salesiánů spolupracovníků.

VI. Motivace 
a způsob práce
„V našich domech se používá speciální 
systém disciplíny, zvaný preventivní, 
ve kterém se nikdy neuplatňují ani 
tresty, ani hrozby. Laskavost, rozum, 
rozvážnost a osobní přítomnost jsou 
jediným způsobem, jak dosáhnout 
disciplínu a morálku mezi mladými.“

(Z listu Dona Boska princi Gabriellimu, 
MB XIV, s. 321–322)

Vize

SHM bude při své výchovné práci 
vycházet z pedagogiky Dona Boska 
a bude aplikovat preventivní systém 
postavený na pilířích víry, rozumu 
a laskavosti.

Strategické cíle

Budeme usilovat o vytvoření vstřícného, 
pohostinného a rodinného prostředí 
a klást důraz na osobní vztahy.

Obnovíme úsilí „Da mihi animas, cetera 
tolle“. Budeme seznamovat s radostnou 
zvěstí evangelia a vést ke zodpovědné 
svobodě.

SHM bude vytvářet podmínky a prostor 
pro protagonismus mladých a participaci.

VII. Vzdělávání 
a salesiánská formace
Výchovou chtěl Don Bosko dojít 
k harmonii celého člověka ve všech jeho 
dimenzích: tělesné, duševní a duchovní.

Vize

Řádní členové SHM, vedoucí 
a animátoři budou podporováni 
a povzbuzováni k sebevýchově, 
vzdělávání a k realizaci osobního 
životního programu.

Strategické cíle

Budeme podporovat vzdělávání lidí 
aktivně činných v SHM zajištěním 
účelových prostředků na vzdělávání tak, 
aby nesnižovaly prostředky na provoz 
klubů.

SHM zprostředkuje nabídky na kvalitní 
odbornou i duchovní literaturu.

Budeme podporovat meziklubová setkání 
a výměnu zkušeností.

SHM je možné chápat jako prodloužení 
činnosti salesiánů – misijní působení. 
Proto budeme předcházet nebezpečí 
ztráty salesiánské identity a možného 
poškození dobrého jména salesiánů 
cíleným prohlubováním znalostí 
a osvojováním si principů pedagogiky 
Dona Boska.

Pro zajištění formace bude vytvořena síť 
salesiánů – místních delegátů. Duchovní 
rádce bude jejich činnost koordinovat.

Budeme klást důraz na individuální 
doprovázení jednotlivců a péči o motivaci 
k osobnímu růstu a službě druhým.

Budeme využívat také nabídku 
vzdělávacích a formačních aktivit celé 
salesiánské rodiny.


