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I. CÍLOVÉ SKUPINY

SHM se zaměřuje na:

 — Děti a mladé

 — Rodiče na rodičovské dovolené, 
maminky v domácnosti, rodiny 

 — Seniory – personální zajištění, 
vzájemná „užitečnost“

Naší prioritní cílovou skupinou jsou 
děti a mladí. 

Dále aktivně spolupracujeme s rodiči 
a doprovázíme je v jejich výchovné 
snaze. Nabízíme služby pro podporu 
fungující rodiny, rodičovství 
a partnerství, ale také služby, které 
se snaží předcházet sociálnímu 
vyloučení rodin.

STRATEGIE

Salesiánského hnutí mládeže
na období 2014—2020

„Přál bych si zachránit vaše duše. Je to hlavní důvod, 
proč jsme zde. Žijme proto dobře, vzájemně si pomáhejme, 
a tak mezi námi vznikne pravé přátelství a důvěra.“

(Don Bosco)

Don Bosco se zajímá o všechny. 
Nejvíce času ovšem věnuje mladým lidem, 
kteří jsou na cestě a „hledají“ své místo v životě.

Zároveň se snažíme vytvářet 
podmínky pro zapojení seniorů. 
Senioři mohou nabídnout životní 
zkušenosti, časovou fl exibilitu 
a emoční vyzrálost. Jejich účast 
na aktivitách jim může dát zakusit 
pocit užitečnosti a zbavit je pocitů 
nepotřebnosti a osamění.

Do naší činnosti zapojujeme různé 
generace a vytváříme tolerantní 
vícegenerační komunitu.

II. MLADÝ ČLOVĚK

 — Umí se o sebe postarat

 — Má úctu k lidem a k lidskému 
životu

VIZE SHM

SHM je respektovaným spolkem, 
který vychází ve své činnosti ze salesiánské 
pedagogiky Dona Boska.

POSLÁNÍ SHM

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

 — Vytváří dobré vztahy

 — Je ochoten k nezištné službě

 — Pečuje o svůj duchovní rozvoj

 — Usiluje o sebepoznání

Rizika – co často chybí

 — Osobní komunikace „z očí do očí“

 — Správné vzory

 — Skutečné hodnoty

 — Schopnost pobývat v přírodě

 — Zdravý selský rozum

 — Životní cíl

 — Zdravý životní styl 



Rizika – problémy 
společnosti

 — Krize rodiny

 — Nezaměstnanost

 — Pokles vzdělanosti

K čemu vedeme

Lidská zralost – za základní lidské 
hodnoty považujeme otevřenost 
a poctivost. Vedeme mladé lidi 
k osvojování si dobrých návyků 
a podporujeme je v prozíravosti 
a odpovědnosti (např. ve volbě 
vhodného povolání, životního 
partnera), poukazujeme na vhodné 
vzory. Pořádáme akce, které 
napomáhají rozvíjet dobré vztahy 
a správné jednání (zahradní 
slavnost – společenství, burza – 
solidarita, workcampy – pracovitost).

Křesťanské hodnoty – bohatství 
křesťanských hodnot přibližujeme 
nejen osobním svědectvím, ale 
i aktivitami navazujícími na liturgický 
rok (adventní věnce, sv. Mikuláš, živý 
betlém, pašije, sv. Martin, sv. Václav, 
patron kostela).

Salesiánská spiritualita – 
považujeme ji za životní styl, který 
přináší radost a plnost života. 
Tuto spiritualitu pomáhají rozvíjet 

a prohlubovat animátorské kurzy, 
širší spolupráce v rámci Salesiánské 
rodiny, duchovní obnovy.

III. NA ČEM STAVÍME

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

Nadále usilujeme o vytváření 
vstřícného, pohostinného 
a rodinného prostředí a velký důraz 
klademe na osobní vztahy.

IV. ČINNOST V KLUBECH

SHM reaguje na potřeby doby 
pružně a efektivně. Naše aktivity 
směřují především k primární 
prevenci.

SHM respektuje rozmanitost 
jednotlivých klubů.

Klub organizuje činnost podle svých 
podmínek, možností, personálního 
obsazení. Odlišná může být 
náplň (sport, modelář, keramika, 
hudba, doučování, oratoř) i forma 
(pravidelné, občasné, otevřené, 
organizované aktivity). Odlišnost 
je často vyvolána umístěním 
klubu (město, venkov), velikostí 
klubu a personálním zajištěním 
(zaměstnanci, dobrovolníci).

I přes rozmanitost je klubům 
společné:

 — Vytváření nabídky pro děti 
a mládež z farností

 — Pořádání akcí pro rodiny (rodiče 
s dětmi, otec–syn, matka–dcera)

 — Budování spolupráce napříč všemi 
generacemi při dodržení hlavního 
motta „Mladí pro mladé“ (rodiče 
a senioři zajišťují zázemí, program 
tvoří mladí lidé)

 — Prohlubování spolupráce v rámci 
Salesiánské rodiny

 — Předávání zkušeností 
i odpovědnosti z generace 
na generaci

 — Oceňování práce dobrovolníků

Don Bosco doporučoval mladým: 
neoddělovat život od Boha a zbožnost od života. 
Radil jim, aby usilovali o tři věci: dar lásky (zbožnost), 
pokoru (poslušnost), plnění vlastních povinností 
s úmyslem pracovat pro větší slávu Boží a spásu duše.

Všichni potřebujeme vnímat, že máme otce a matku – 
jednoduše domov. Domov jsou lidé, kteří to s námi myslí 
poctivě. Nebude-li mít dítě domov, zeslábne ve svých 
základních kořenech a snadněji se v životě „ztratí“. 
Don Bosco si přál být všem dobrým otcem.

Don Bosco nedává žádné cestě přednost, shledává, 
že každá cesta je dobrá, vede-li k Bohu.

www.shm.cz


