
ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce popisuje činnost salesiánského střediska pro děti a mládež z romské 

machaly „Don Bosko“ v Bulharském městě Stará Zagora a jeho přínos zejména v oblasti 

edukace Romů. Pochopit smysl a přínos činnosti střediska nemůžeme bez znalosti širšího 

kontextu, tedy především obecné situace Romů v Bulharsku, se kterou se čtenář seznamuje 

v první kapitole. Druhá kapitola čtenáři nastíní programy, které se zabývají podporou situace 

Romů jak na národní a nadnárodní úrovni,  tak na úrovni činnosti nestátních neziskových 

organizací. Třetí kapitola nás zasvěcuje do principů preventivního systému Dona Boska, které 

jsou v činnosti střediska uplatňovány. Poslední, nejrozsáhlejší kapitola, popisuje samotnou 

činnost střediska, strategie, jimiž reaguje na situaci dětí a mládeže romské národnosti v okolí 

střediska, metody, jež jsou uplatňovány a stejně tak i konkrétní činnosti, které jsou doplněné 

stručnými kasuistikami. Činnost střediska se zaměřuje především na oblast edukace Romů, 

avšak dotýká se všech složek osobnosti a snaží se o celostní osobnostní rozvoj, neboť oblast 

edukace nelze oddělit od ostatních oblastí. Na základě zkušeností ze střediska je v závěru 

shrnut přínos salesiánů a možné výzvy a inspirace pro majoritní populaci. 

 

ABSTRACT 

 
Bachelor's thesis describes the activity of the salesian Centre "Don Bosko" for children and 

young people from the Roma quarter in the Bulgarian city of Stara Zagora and its benefits, in 

particular in the field of education of the Roma. To understand the meaning and benefits of 

the activities of the Centre we can't without the knowledge of the wider context, particularly 

the general situation of the Roma in Bulgaria in the first chapter. The second chapter outlines 

the reader programs that deal with the support of the situation of the Roma, both at national 

and international level and at the level of the activities of the non-governmental organizations. 

The third chapter was dedicating us to the principles of the preventive system of Don Bosco, 

which are used in the Centre's activities. Last, the largest chapter describes the activities of the 

Centre, a strategy which responds to the situation of children and youth of Roma nationality 

in the vicinity of the Centre, the methods that are applied as well as specific actions, which are 

supplemented by brief curriculum casuistries. The activity of the Centre focuses on the area of 

the education of the Roma, but affects all personality and trying on holistic personal 

development, because the education cannot be separated from other areas. On the basis of the 

experience of the Centre is in the conclusion summarized the benefits of Salesians and 

possible challenges and inspiration for the majority of the population. 


