
Zdravíme vás, milí přátelé! Znovu se hlásíme, abychom vás informovali 
o dění naší nadace v listopadu.

                          Nadace „Don Bosko Bulgaria“
                          Měsíčník listopad 2010

Oslava 150 let naší diecéze
Od 5. do 7. listopadu jsme oslavili 150-tileté jubileum ot založení naší 
řeckokatolické diecéze se sídlem v Sofii. Oslava probíhala v Plovdivu a 
v Sofii za účasti více než čtyřiceti biskupů z celé Evropy. Zároveň 
proběhla konference evropských řeckokatolických biskupů v Sofii. 
Hlavním hostem byl kardinál Sandri. Do slavností se zapojily i všechny 
farnosti. 

Výlet do Plovdivu 

27. listopadu jsme uspořádali jednodenní výlet do Plovdivu pro naše mladé ze Staré 
Zagory. Mnohé z dětí jely vlakem porvé v životě. Cílem naší expedice bylo navštívit 
přírodovědné muzeum. Měli jsme štěstí, neboť v době naší návštěvy v muzeu probíhala 
výstava živých plazů, což byl pro děcka silný zážitek. Naštěstí si domů žádného neodvezly.

Začal nový kurz animátorů

„Nultý kurz” - to je první setkání nových animátorů, kteří začali tříletý 
animátorský kurz. Setkání proběhlo v Kazanlaku od 12. do 14. 
listopadu. Celkem se sjelo deset mladých z Plovdivu, Sofie, Malko 
Turnova a Staré Zagory. Poprvé se do tohoto kurzu přihlásili i čtyři 
Romové ze Staré Zagory. Cílem tohoto setkání bylo sebepoznávání, 
na které byly zaměřeny hry, přednášky, a promítala se první část 
filmu o Donu Boskovi. Přejem novým účastníkům zdar a požehnání v 
nastoupené cestě. 

Georgi Stančev, animátor

Potáborové setkání děvčat

Od 26. do 28. listopadu se v Plovdivu sešla děvčata, která 
letos v létě navštívila některý z našich táborů.  Hlavním 
organizátorem byl salesián Jiří Svoboda. Setkání se 
uskutečnilo na faře u otců Uspenců v Plovdivu, kterým patří dík 
za vřelé přijetí.  Bylo to pro nás velice radostné po několika 
měsících se opět vidět a připomenout si hezké momenty, které 
jsme měly možnost společně prožít. 

Rosica Kostova, animátorka



kontakt: Stará Zagora 6000, ul. „Zahari Kniajeski“ 71, ет. 1
е-mail: sdbsz(а)mail.bg; http://cz.fondaciadonboskobg.org/  http://www.facebook.com/nadace.Bosko 

Тel.: +359431 62115; +359886828089

SPONZOŘI

Spolupráce se školou v romské čtvrti

Tento měsíc jsme prouhloubili spolupráci s místní šklou ve Staré Zagoře – 
SOU “Christo Smirnenski”. Škola je v našem sousedství a většina našich 
mladých tuto školu navštěvuje. Ve spolupráci s ředitelkou jsme zavedli 
speciální potvrzení pro naše žáky. 

Dva nové kroužky

Dva nové kroužky mohou navštěvovat mádežníci, kteří 
navštěvují naše středisko. Šití a hraní na klávesy. Kroužky 
jsou vedeny našemi novými dobrovolnicemi z Čech – 
Monikou a Markétou. Ty sem přijeli na rok od evropského 
programu "Mládež v akci". Oba kroužky byly přijaty s 
nadšením. Jsme přesvědčeni, že to je další krok v rozvoji 
našich dětí a že s novou chutí se budou dál vzdělávat.  

Teambuilding v Kazanlak
20. listopadu jsme se sešli všichni, kdo pracujeme ve středisku mládeže 
ve Staré Zagoře a Kazanlaku. Cílem setkání bylo prožít společně čas, 
abychom se lépe poznali a měli více času na promýšlení naší společné 
práce. Zároveň jsme prohloubili své znalosti preventivního systému Dona 
Boska. 

Naším hlavním cílem je, aby mladí, kteří navštěvují naše středisko, chodili pravidelně do školy. 
Přestože se nám celkem podařilo vytvořit u žáků zájem o studium, stává se, že občas nechodí do 
školy třeba i několik dní, ale chodí k nám na doučování. Jak jsme již dříve popsali prostředkem k 
motivaci a ke kázeňským trestům používáme body, které žáci dostávají za doučování nebo za 
účast na kroužcích. Tyto body slouží jako “účet” v bance. Za body mohou získat slevu na 
táborech, výletech, či jiných akcích, případně si za ně kupují sešity a jiné školní potřeby. Systém 
funguje velice dobře, ale je náročný pro vedoucí kroužků.  Od tohoto měsíce žáci mohou navíc 
získávat body za pravidelnou návštěvu školy. Funguje to tak, že v pátek každý žák zanese své 
třídní učitelce tabulku, do které učitelka vpíše, kterou hodinu či den dítě chybělo, podpis a razítko. 
Když nechybělo ani hodinu dostanou dvacet bodů. Za každou neomluvenou hodinu minus tři 
body. Ředitelka to domluvila s třídními učiteli a systém zatím funguje perfektně. 
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