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Príhovor predsedníčky
DOMKY
Milá domkárka, milý domkár a všetci, ktorí držíte
v rukách tieto stránky.
Opäť čas ukrojil z nášho života jeden rok. Rok
2006. Pre celú saleziánsku rodinu to bol rok rodiny. Pripomenuli sme si viaceré udalosti, no snáď
najviac pripomínanou udalosťou v celej saleziánskej rodine a teda aj v Domke bola spomienka na
150. výročie smrti maminky don Bosca a jej prínos
do rodinnej výchovy mladých ľudí, ktorý náš život
ovplyvňuje aj v tomto storočí.
Život, život, život... A to sme už v roku 2007. Teraz
skloňujeme slovíčko život vo všetkých pádoch. Pritom na našich strediskách aj na ústredí Domky
vychádzame z poznania, ktoré sme si na našich
aktivitách v roku 2006 osvojili, keď sme poznávali, ako to robila mama Margita a čo zanechala
v srdci svojho syna, dona Bosca, a cez neho v ostatných, teda aj v nás.
Čerstvý maturant si hľadal prácu. Býval v malom mestečku, kde robil niekoľko rokov animátora v Domke. Ocko mu zomrel pred niekoľkými rokmi a ostala mu mamka a päť mladších
súrodencov. Keď raz večer išiel domov z krajského mesta, kde si bol zháňať prácu, autom,
ktoré mal požičané prechádzal okolo jednej
pani, ktorá stala na okraji cesty a bezradne
sa snažila opraviť si práve pokazený bicykel.

Všimol si, že potrebuje pomoc. Napriek tomu,
že bol veľmi hladný, zastavil a vystúpil z auta.
„Môžem vám pomôcť? Rad to urobím“- povedal.
Keďže bola zima, pani usadil do auta a on opravoval bicykel. Keď bol hotový, pani sa mu chcela
odplatiť. „ Čo som dlžná?“ opýtala sa. Náš mladý
domkár jej pohotovo odpovedal: „keď bude niekto
iný potrebovať pomoc, pomôžte mu a spomeňte
si pri tom na mňa“. A rozlúčili sa.

Pani sa o hodinku zastavila na kávu v jednom motoreste, kde obsluhovala čašníčka. Bolo vidieť,
že je unavená a má kruhy pod očami. Keď vypila
kávu, platila tisíckorunáčkou.
Čašníčka išla peniaze zmeniť, aby jej vydala. Keď
sa vrátila, pani tam už nebola. Na stole ležal lístok
so slovami: Nič mi nedlhujete. Niekto raz pomohol
mne, teraz som ja pomohla vám. Ak mi to naozaj
chcete vrátiť, pomôžte niekomu.
A tak čašníčka prišla v noci domov. Nahliadla
do izby svojho najstaršieho syna o ktorom vedela, že si urputne hľadá prácu, aby jej mohol
pomôcť uživiť mladších súrodencov. Tíško spal
a ona zašepkala: „Neboj sa syn môj. Dnes môžeme kúpiť topánočky tvojej mladšej sestričke“.
A pobozkala ho na čelo.
Toto bol zážitok jedného spomedzi nás, ktorý prežil v minulom roku. A možno môže byť aj výzvou
pre ostatných, aby v roku 2007 neprerušili túto reťaz dávania lásky a chuti do života okolo seba.
Ďakujem všetkým, ktorí v roku 2006 dávali ale aj
prijímali, akýmkoľvek spôsobom, ktorí tvorili mozaiku rodinného fotoalbumu Domky.
Milá domkárka, milý domkár a každý, kto drží v rukách tieto stránky. Nech Pán žehná každý deň Tvojho života. A cez Teba nech žehná životy iných.
Darina Čierniková
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O nás
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže je dobrovoľníckou mládežníckou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Je členom Rady mládeže
Slovenska (RMS). Má 32 samostatných stredísk.
V nich je združených viac ako 7600 detí a mladých
ľudí.
DOMKA patrí medzi najväčšie slovenské mládežnícke organizácie - ak nie počtom členov, tak určite počtom a kvalitou aktivít. Združuje totiž ľudí,
ktorí sú ochotní a schopní dávať. Preto domku
môžeme nazvať dobrovoľníckou organizáciou v
tom pravom slova zmysle. Disponuje obrovským
dobrovoľníckym potenciálom. Jej úlohou a poslaním je starať sa oň a rozvíjať ho. Takýmto spôsobom sa podieľame aj na formovaní aktívnej,
zodpovednej a kvalitnej mladej generácie.
Pri našej práci úzko spolupracujeme so Saleziánmi dona Bosca (SDB) a Saleziánmi - Spolupracovníkmi. SDB je katolícka rehoľa, ktorej poslaním je pracovať pre mladých a vychovávať z nich
čestných občanov a dobrých kresťanov. Svojou
otvorenosťou a ochotou nám umožňujú pracovať s mladými v ich priestoroch a s ich pomocou.
DOMKA je otvorená pre všetkých mladých bez
ohľadu na vzdelanie, vierovyznanie, kultúrne či
národné pozadie. Dôležitá je snaha byť lepším,
kvalitnejším a prospešnejším človekom, ktorý si
nachádza svoje unikátne miesto v spoločnosti.

DOMKA ponúka velmi široké spektrum aktivít a podujatí. Či už sú to športové, kultúrne, vzdelávacie,
či medzinárodné aktivity. Domka sa snaží mladým
ponúknuť presne to, čo ich zaujíma. V jednotlivých
strediskách preto vznikajú krúžky a aktivity, ktoré
sú blízke práve deťom a mladým v ich okolí.

Naša činnosť
Základom našej činnosti sú - Klubové aktivity
Skupinové stretnutia - stretká: sú základom našej
práce. Mladí sa stretávajú obyčajne raz za týžden
v skupinkách 5-15 členov na čele s
animátorom.
Prostredníctvom
stretiek
sa mladí učia
komunikovať, žiť
v spoločenstve a
osob no stn e
s a
formujú.

Krúžky
Športové krúžky sú okrem špecifických zručností
zamerané na rozvoj telesnej zdatnosti, osobnostný rast a rozvoj schopnosti tímovej spolupráce. V
našich strediskách pravidelne fungujú: futbalový,
ping-pongový, basketbalový, lezecký, volejbalový,
rybársky, plavecký, hokejový, lyžiarsky, calcettový,
cyklistický, turistický a biliardový krúžok.
Umelecké, technické a iné zájmové krúžky pomáhajú rozvíjať talent a individuálnu zručnosť v rôznych
oblastiach. Takáto je ponuka na strediskách: gitarový krúžok, spevácky zbor, orchester, šikovné ruky,
filmový, divadelný, vydavateľský, modelársky,
rezbársky, biblický, miništrantský
krúžok.
DOMKA
Združenie
saleziánskej
mládeže
nelenila a v
roku 2006
zrealizovala
v úzkej spolupráci so Saleziánmi dona
Bosca a Saleziánmi-Spolupracovní kmi
viac ako 1450
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podujatí pre deti a mladých z celého Slovenska.
Na našich akciách sa stretlo viac ako 70 000
detí a mladých všetkých vekových skupín,
prevažne však 10 až 26 ročných. Aktivity,
ktoré domka v roku 2006 zrealizovala trvali spolu viac ako 2700 dní, čo predstavuje sedem a pol roka „prázdnin“ - plných
domkárskych akcií.

viac ako dva celé roky.
Každé z 33 stredísk zorganizovalo priemerne 3,5
pobytového podujatia počas jediného roka (!). Každé z týchto podujatí trvalo v priemere viac ako 6
dní.
DOMKA sa angažuje aj na medzinárodnej úrovni
a počas roka 2006 poslala 86 mladých ľudí na
zahraničné či už vzdelávacie alebo zážitkové podujatia. Okrem toho organizovala obrovské stretnutie mladých ľudí z 10tich krajín Európy EURIZON. Spolu sa domka zúčastnila alebo priamo
organizovala 7 takýchto stretnutí.

Každé z 33 domkárskych stredísk (vrátane
ústredia) zorganizovalo počas uplynulého
roka v priemere 45 podujatí pre svojich mladých.
Momentálne má každé 3. stredisko
domky svoju vlastnú webstránku.

V oblasti vzdelávacích aktivít domka priamo
organizovala 65 aktivít a na daľších 12 sa naši
mladí zúčastnili. Mladých bolo spolu 2381 (z
toho 2270 na nami realizovaných akciách a
25 ako účastníci na iných vzdelávacích aktivitách).

Jednodňových podujatí bolo 1 021 a s bezmála 57 000 deťmi a mladými tvoria najväčšiu
čast domkárskych aktivít. Medzi takéto podujatia patria najmä výlety, sánkovačky, lyžovačky, ale aj duchovné obnovy.
Mesačne bolo takýchto akcií viac ako 85 a na
každom z našich stredísk sa počas roka uskutočnilo takmer 32 dní týchto podujatí.
Medzi viacdňové podujatia sa radia také, ktoré
trvajú 2 – 4 dni a domka ich v roku 2006 zorganizovala presne 273, čím potešila srdcia 6447
deťom a mladým, ktorí neváhali a zapojili sa nielen do samotnej aktivity, ale neraz aj do prípravy.
Viacdňových podujatí sme pripravili toľko, že ak
by sa konali po sebe v jedinom stredisku, trvali by

Každý mesiac boli priemerne 5-6 ponúk pre
domkárov na účasť na vzdelávacom podujatí
a každé stredisko vyslalo za vzdelaním v priemere viac ako šesť svojich členov mesačne..

dzi ktoré patria
súčastou najmä
Aj preto bol o
detí a takýchto

Pobytové
podujatia,
menajmä tábory sú obľúbenou
letného obdobia v domke.
ne obrovský záujem 5208
podujatí bolo presne 110.

V roku 2006 DOMKA vydala 25 evidovaných
publikácií (časopisy, knihy...), tie mali spolu viac
ako 7775 výtlačkov.
DOMKA taktiež ponúkla swwwetu presne 13 web
stránok.
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Poslanie
150 rokov po smrti mamy Margity, matky výchovnej rodiny vytvorenej donom Boscom na Valdoku,
obnovujeme svoje úsilie:
Venovať osobitnú pozornosť rodine, ktorá je kolískou života a lásky a prvým miestom ľudského
rozvoja.
Téma vychádza z pozitívneho života a ducha rodiny,
priamo z našej saleziánskej tradície, aby sme došli
k „dnešnej rodine“ ako k miestu misie. Týmto spôsobom nám žitá charizmatická skúsenosť môže osvetliť rodinné
skutočnosti
a
môže

nám naznačiť spôsob intervencie z výchovného a
pastoračného pohľadu pre dobro mladých a spoločnosti.
Pre nás je „rodina“ predovšetkým charizmatickou
skúsenosťou, skôr ako miestom misie, žitá skúsenosť, skôr ako apoštolát. Istotne, je to aj poslanie,
pretože výchova mládeže je neoddeliteľná od rodiny. Vo svojom pastoračnom programe pre Cirkev
na začiatku tretieho tisícročia, Ján Pavol II. urobil
z rodiny jeden zo svojich hlavných bodov: „Osobitná pastoračná pozornosť musí byť zabezpečená
r o dine, ktorá je dôležitá v historickom
momente, ktorý prežívame, v ktorom
badáme rozšírenú radikálnu krízu
tejto základnej inštitúcie... Treba
pracovať spôsobom, že cez stále
komplexnejšiu evanjeliovú výchovu, kresťanské rodiny ponúknu
presvedčivý príklad, možnosti
manželstva žitého plne v súlade
s Božím plánom a s požiadavkami ľudskej osoby: manželov
a tých najkrehkejších, ktorými
sú deti“ (NMI, 47).
Aj Benedikt XVI. Prikladá
veľkú dôležitosť tejto realite: „Centrálna otázka, ktorá si žiada našu
veľkú pastoračnú pozornosť, je otázka rodiny... (ona) je hlboko
zakorenená v srdci
mladých generácií a za-

ťažená mnohými problémami, ponúkajúc úľavu
a upokojenie situácií, ktoré by boli ináč zúfalé.
Rodina je vystavená v súčasnej kultúrnej klíme
mnohým rizikám a hrozbám, ktoré všetci poznáme. Ku krehkosti a vnútornej nestabilite sa pripája aj tendencia, rozšírená v spoločnosti a kultúre,
odmietať jedinečný charakter vlastného poslania
rodiny založeného na manželstve“. (Audiencia pre
účastníkov LIV. Generálnej Asembley Talianskej
Biskupskej Konferencie, OR 30 – 31 máj 2005,
str. 5).
Ak sa pozeráme na kontext, vidíme ako sa sekulárna a laicistická klíma, ktorá sa natláča v mnohých
krajinách, zvlášť na Západe, snaží priamo zasiahnuť rodinu. Ona to už cíti vo svojej schopnosti odôvodniť svoju vlastnú povahu a uskutočňovať svoje
poslanie v prospech spoločnosti. Týmto spôsobom
sa vystavuje riziku každý výchovný zásah, ktorý sa
snaží vytvárať klímu rodiny, prirodzené miesto socializácie a personalizácie ľudských hodnôt.
Dnes sa hovorí o rozličných modeloch rodiny, pričom všetky sú s rovnakými právami, takže sa zdá,
že už nemáme žiaden objektívny referenčný bod,
ale že všetko závisí od osobnej voľby. Týmto spôsobom sa realizujú náhradné rodinné modely, robené na základe vlastnej miery. Vidíme uznávanie
homosexuálnych partnerstiev, ich právo adoptovať
si deti, uvedenie „rýchleho“ rozvodu, rozšírenie
možnosti eutanázie, slobodu výskumu na embryách.
Don Pascual Chávez V.
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Správa o činnosti
orgánov DOMKY
Správa o činnosti
DOMKY za rok 2006

regrantingovej

komisie

Regrantingová komisia DOMKY v roku 2006
pracovala v nasledujúcom zložení Jozef Bebjak,
Slavomíra Brigantová, Štefan Eližer, Daniel Hric,
Andrea Jakubíková, Jozef Pikna, Mária Václavíková.

Dňa 14. marca 2006 členovia RK odovzdávali
predsedníctvu návrh opierajúci sa o bodové hodnotenie (podľa schváleného bodovacieho systému)
na rozdelenie dotácie pre chod a aktivity stredísk.
Rovnako sa zaoberali návrhom na finacovanie projektov a chodu ústredia a navrhli vyčleniť časť dotácie pre Otvorený grantový fond (OGF).
24. apríla 2006 bola uzatvorená diskusia, ktorá
prebehla elektronickou formou, o návrhu na prerozdelenie dotácie určenej na kapitálové výdavky. Keďže komisia MŠ SR posudzovala jednotlivé
projekty osobitne, RK predkladala predsedníctvu iba návrh, ktorý by upresňoval
alokáciu konkrétne nešpecifikovaných
investícií dvoch dataprojektorov.
Tretie stretnutie 21. júna 2006 sa nieslo v intenciách návrhu prerozdelenia financií z Otvoreného grantového fondu.
Členovia komisie starostlivo posudzovali jednotlivé projekty stredísk v troch
oblastiach – (1) tabule a transparenty, (2) podpora strediskových rád a (3)
projekty mladých lídrov.

2006 štyri zasadania.

Komisia mala počas roka

Posledné stretnutie prebiehalo elektronicky počas posledného mesiaca
v roku 2006. Členovia regrantingovej komisie sa vyjadrovali k návrhom
prerozdelenia neprerozdelených a
nezúčtovaných finančných prostriedkov.
Vyjadrujem presvedčenie, že vďaka aktívnej a
tvorivej práci ľudí v strediskách, na ústredí a tiež

so svedomitým a zodpovedným prispením členov
regrantingovej komisie štátna dotácia našla svojho adresáta a bola použitá v súlade s tými podmienkami a pravidlami, s akými bola prijímaná.
Slavomíra Brigantová
predsedníčka regrantingovej komisie

Správa o činnosti kontrolnej komisie za obdobie
medzi VZ 2006 a VZ 2007
Kontrolná komisia fungovala v období od VZ 2006
do VZ 2007 v zložení:
Monika Forraiová – predsedkyňa KK, Rudolf Šuňavský, Pavol Pašuth, Katarína Baňasová a Peter
Rohal. Na VZ 2006 boli zvolení Katarína Baňasová,
Peter Rohal ako noví členovia komisie a Rudolf
Šuňavský a Pavol Pašuth, ktorí pokračovali vo svojej predchádzajúcej činnosti. Všetci členovia sa
počas roka aktívne zapájali do činnosti kontrolnej
komisie.
Činnosť kontrolnej komisie:
Kontrolná komisia sa počas roka 2006 stretla na
jednom spoločnom pracovnom stretnutí v marci
2006 v Poprade. Na tomto sa stretnutí sa zúčastnili všetci členovia.
Na začiatku sme oboznámili nových členov so systémom našej činnosti pripravili plán kontrol v jednotlivých strediskách a zároveň sme si rozdelili
úlohy.
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Kontroly účtovníctva a dokumentácie boli vykonané v strediskách: Prešov, Michalovce, Košice, Šaštín, Trnava, Žilina, Ružomberok, Bratislava – Mamateyova, Bratislava – Trnávka, Lisková.
Kontroly boli vykonávané vždy minimálne dvoma
členmi komisie.
KK bola vo vzájomnom kontate prostredníctvom
e-mailu na adrese: kk@domka.sk
Závery z vykonaných kontrol:
Kontrolná komisia sa zameriavala na kontrolu
účtovníctva, dodržiavanie interných smerníc
a vedenej administratívy. Kontrolovalo sa predovšetkým účtovníctvo za rok 2005 a priebežne aj
účtovníctvo za rok 2006. Účtovníctvo na strediskách je vedené prehľadne, prevažne v elektronickej podobe. V rámci kontrol boli zistené niektoré
odstrániteľné nedostatky typu: nepodopisované
účtovné doklady, chýbajúce podpisy na dokladoch,
chýbajúce zmluvy, kniha došlých a odoslaných
faktúr. Tieto nedostatky boli postupne odstránené.
Jednotlivé zápisy z kontrol sú k dispozícií na ústredí.
Činnosť kontrolnej komisie hodnotím pozitívne
a zároveň oceňujem prácu všetkých členov, ktorí
sa k tejto úlohe stavali zodpovedne a v rámci svojich možností.
Monika Forraiová
predsedkyňa KK

Správa o činnosti ústredia za rok 2006
Ústredie v roku 2006 prešlo viacerými personálmi
zmenami. V priebehu roka pracovali na ústredí nasledovný zamestnanci:

Riaditeľ ústredia – A. Jakubíková
Ekonóm – Z. Petrášová
Koordinátor pre animátorov – M. Vavreková
Office manažér
– A. Mitrová
Koordinátor
pre celoslovenské projekty
– J. Langová
(11/06), K.
Morávková
(od 12/06)
Koordinátor
pre strediská
– A. Mikyšková (od
09/06)
Fundraisor
– O. Naď
(od 10/06)
a osoby
zamestnané na
základe
dohôd:
Účtovník – A. Mikyšková (do 09/06)
Projektový manažér pre zahraničie (do 08/06)
Projektový manažér pre DH – P. Palušák (do
06/06)

Projektový manažér pre web stránku – D. Fendek
(do 06/06)
Projektový manažér pre propagáciu – P. Šebo
(do 09/06)
Projektový manažér Eurizonu – P. Nemčok
(do 09/06)
IT manažér – J. Václavík
a v rámci projektov osoby zamestnané na základe iných zmlúv (zmluva o dielo,
mandátna
zmluva
a
pod.).
V septembri
2 0 0 6
nastali
na ústredí v tejto
oblasti
zásadné
zmeny: do
platnosti
vstúpil nový
Vnútorný
organizač ný a pracovný poriadok
ústredia,
M z d o v ý
a odmeňovací poriadok ústredia a taktiež
veľmi dôležité nové pracovné náplne zamestnancov ústredia.
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Oblasť ekonomiky v roku 2006 zahŕňalo najmä
priebežné účtovanie účtovných dokladov jednotlivých výdavkov chodu ústredia, projektov ústredia a stredísk bez právnej subjektivity, priebežné
štvrťročné zhodnocovanie hospodárenia ústredia,
vedenie personálnej agendy ústredia, poskytovanie poradenstva a konzultácii pre jednotlivé strediská.
Oblasť MŠ SR v roku 2006 zhŕňala najmä priebežnú kontrolu a následnú sumarizáciu všetkej
dokumentácie a podkladov pre MŠ SR, priebežnú
spoluprácu so strediskami v tejto oblasti a najmä
riadenie, zúčtovanie dotácie MŠ SR získanej pre
celú organizáciu.
Oblasť vzdelávania v roku 2006 zahŕňala najmä organizačnú prípravu a riadenie Školy pre animátorov,
prípravu a organizačné zabezpečenie školení organizovaných ústredím a prípravu a organizačné
zabezpečenie dvoch školení Mladých lídrov. V roku
2006 nám podarilo zorganizovať:
26 kurzov Školy pre animátorov
Konzultačné účtovnícke školenie
Školenie Mladých lídrov III.,IV.
Interné školenie pre ústredie
Oblasť propagácie v roku 2006 zahŕňala najmä
prípravu rôznych propagačných materiálov a tlačovín pre potreby ústredia a stredísk (výročná správa
DOMKY za rok 2005 v slovenskom a anglickom
jazyku, propagačné materiály na medzinárodné
stretnutie Eurizon a pod.) priebežné uverejňovanie reklamných článkov o DOMKE na web stránke
www.domka.sk, www.mladez.sk, www.casopisa-

ha.sk a v niektorých časopisoch (AHA, Don Bosco
dnes, Katolícke noviny, Petržalské noviny a pod.).
Oblasť Domáceho Holuba v roku 2006 zahŕňala
prípravu troch čísiel časopisu. Časopis pozostával
z informačnej
a
animátorskej časti.
Oblasť web stránky v roku 2006
zahŕňala priebežné aktualizovanie
informácii (správ,
ponúk, základných
informácii o DOMKE
a pod. ) uverejňových
na web stránke..
Oblasť
zahraničia
v roku 2006 zahŕňala priebežné pripravovanie
(informovanie,
organizovanie)
zahraničných ponúk pre strediská,
najmä
letné
dobrovoľníctvo v rámci
siete DBYN, komunikácia s partnermi v DBYN
a prípravu medzinárodného stretnutia Eurizon
na Slovensku pre člens k é
krajiny v DBYN. Na Eurizone
sa
zúčastnilo
120 ľudí z rôznych krajín v rámci siete DBYN.

Oblasť informačných technológii v roku 2006 zahŕňala predovšetkým správu siete a technických
zariadení na
ústredí. V priebehu
roka sme urobili prieskum požiadaviek na
nákup legálneho softvéru pre strediská
a zároveň vybavili
všetky
požiadavky
v tejto oblasti.

vá komisia).

Okrem činností vymenovaných vyššie bolo veľmi dôležitou súčasťou
práce na ústredí
aj poskytovanie
informačného
a poradenského
servisu pre strediská v rôznych
oblastiach,
organizačné
zabezpečovanie rôznych
stretnutí,
prípadne
zasadnutí
našich orgánov (VZ,
predsedníctvo, regrantingo-

Všetky osoby zamestnané na ústredí sa počas
roka pravidelne stretávali na týždenných poradách.

výročná správa 2006
Taktiež sme mali „big porady ústredia“ za účelom
zhodnotenia a naplánovania práce v jednotlivých
projektoch. V novembri sme mali spoločné plánovanie našej práce pre rok 2007.
Rok 2006 bol náročný a hlavne priniesol zásadné
zmeny v personálnej oblasti na ústredí. Veríme,
že aj týmto krokom sa nám podarilo naštartovať
nový stabilný tím na ústredí, ktorý bude schopný
obsiahnuť veľké množstvo práce a zodpovednosti
a popritom si zachovať radosť v srdci z toho, čo
robíme pre iných.
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami akýmkoľvek
spôsobom spolupracovali. Podarilo sa nám vykonať kus dobra pre iných v rámci DOMKY v spojení
s vami.
Andrea Jakubíková
riaditeľka ústredia

Správa o činnosti predsedníctva DOMKY za rok
2006
Predsedníctvo Domky v roku 2006 ( od posledného VZ) tvorilo 8 osôb:
Darina Čierniková - predsedníčka, Pavel Škoda podpredseda, Peter Šebo, Slavomíra Brigantová,
Miroslava Hašková, Karol Maník, Viliam Riško,
Andrea Jakubíková.
Predsedníctvo sa od posledného VZ doteraz stretlo na 11 pracovných rokovaniach.

Na zasadaniach sa väčšinou zúčastňovali všetci
členovia predsedníctva. Odôvodnené neprítomnosti členov boli ojedinelé.
Náplňou zasadnutí predsedníctva bola široká škála otázok týkajúcich sa života DOMKY.
Medzi ne patrili: voľba podpredsedu DOMKY,
menovanie zástupcu do regrantingovej komisie,
termíny zasadaní predsedníctva, činnosť predsedníčky Združenia, informácie o EHP a Nórske
finančné fondy, spoločné pravidlá pre zasadnutia
predsedníctva, personalistika na ústredí, schválenie Vnútorného organizačného a pracovného
poriadku ústredia, Mzdového a odmeňovacieho poriadku ústredia, rozpočet ústredia na
rok 2006, otázky dotácií MŠ SR na rok 2006
a jej rozdelenia, Otvorený grantový fond pre
rok 2006, model vzniku nových stredísk
v DOMKE, zhodnoteniu projektov - festival LUMEN, Eurizon, Showtime, Domáci
Holub a ostatných projektov, spolupráca
s Nadáciou pre deti Slovenska, schválením zmien predsedov a podpredsedov
stredísk, oslavy 15. výročia DOMKY,
návrhy na nominácie do komisií MŠ SR
a Valným zhromaždením 2007.
Fungovanie
predsedníctva
hodnotím(e) veľmi pozitívne,
ľudia v tomto orgáne venovali často veľa času, energie,
schopnosti a zodpovednosti za
organizáciu a dokázali napomôcť k jej rozvoju, napredovaniu

a zachovaniu dôležitých pilierov, akými sú spolupráca so saleziánskou rodinou a kresťanské hodnoty, ktoré DOMKA jednoznačne zastupuje.
Darina Čierniková
predsedníčka Združenia
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LUMEN 2006
Festival Lumen je:
o hudbe, ktorú inšpirovali myšlienky kresťanského
posolstva - evanjelia, angl. Gospel
o súčasných hudobných štýloch (pop, rock, folk,
dance, worship, funky, gospel a pod.)
organizovaný na vysokej úrovni s použitím profesionálnej ozvučovacej a svetlenej techniky
Prebieha v radostnej, priateľskej až rodinnej
atmosfére
Vystupujú na ňom výborné slovenské a veľmi
kvalitné zahraničné gospelové kapely prevažne
z USA, Veľkej Británie,
Talianska, Poľska
a Českej republiky
Koná sa každý rok v Trnave v Mestskej športovej
hale a dlhoročnú záštitu
nad ním preberá majster
Peter Dvorský, ktorý sa aj
osobne zúčastnil dvoch
ročníkov.
Kto si chcel urobiť “pekne
v duši” a zažiť “za málo peňazí, veľa muziky”, prišiel na
festival Lumen a pozval aj
priateľov.
V roku 2006 sa festivalu zúčastnilo viac ako 3500 mladých ľudí. Trnava sa jeden

víkend v roku stáva miestom stretnutia celej saleziánskej rodiny. Tu sa stretávajú starí známi z rokov
minulých. Tu sa obnovujú a posilňujú priateľstvá
vzniknuté pri rôznych podujatiach športového, kultúrneho, či vzdelávacieho typu. Tu stretávajú mladí
svojich obľúbených saleziánov, ktorý boli „prevelení“ do iných pôsobísk. Tu vznikajú nové kontakty,
priateľstvá, lásky.

žijú. V tomto roku sa hovorilo hlavne o tom „ako
mať rád,“ o rozlišovaní v povolaní, o kresťanskom
pohľade na homosexualitu, o dobrovoľníctve, o antikoncepcii, o komunikácii, o médiách, o misiách,
o manželstve a o Božom zmysle pre humor. Konali
sa aj pracovné dielne pohybového divadla (v spolupráci s Palom Dankom – Atak) a workshop tanečného Hip-hopu.

Každoročne sú pre mladých účastníkov pripravené prednášky na rôzne témy. Okruhy sú vyberané
s ohľadom na atraktivitu v očiach mladých a potreby vyplývajúce z doby, ktorú mladí

Okrem toho bola pre duchovné pookriatie možnosť
pristúpiť k sviatosti zmierenia, príp. požiadať o duchovné poradenstvo. Vo františkánskom kostole,
alebo v hale, kde bola tzv. SLUŽBA UCHA
– skvelá možnosť počas celého festivalu
kedykoľvek požiadať kňaza, alebo iných
rehoľníkov a laikov o rozhovor.
O hladký priebeh sa stará viac ako 100
členný dobrovoľnícky organizačný tím.
Priemerný vek tohto tímu je medzi 15
– 20 rokov. Aj takýmto spôsobom sa
snažíme umožniť mladým naučiť sa
pohybovať v prostredí „dospelých“, vychovávať ich k zodpovednosti, vytvoriť
u nich správne pracovné návyky. Spolupráca na tomto festivale vychovala
už dve generácie topmenežerov, žurnalistov, hudobných technikov,...
Aj vďaka pomoci odchovaných dobrovoľníkov, nových nadšencov,
sponzorov môže byť každý ročník
úspešnejší, prestížnejší, zaujímavejší tak pre mladých, sponzorov, či
kultúry chtivého koholoľvek.

výročná správa 2006

SHOWTIME 2006 –
protidrogový program
Podstatou projektu SHOWTIME bola séria výchovných protidrogových koncertov pre žiakov základných a stredných škôl, ktoré sa konali v septembri
2006 vo viacerých mestách Slovenska (Púchov,
Dubnica nad Váhom, Senica, Trnava), kde má
DOMKA svoje strediská. V programe SHOWTIME
išlo o hudobno-dramatické stvárnenie skupinou
Vždy@Všade, ktorá má s akciami podobného charakteru bohaté skúsenosti. Program obsahoval
okrem hudby a hovoreného slova aj dramatické
prvky a videoprojekciu. Celková atmosféra bola
doplnená profesionálnym ozvučením, sugestívnym
osvetlením a dynamickou videoprojekciou. Súčasťou koncertu bola prezentácia aktivít združenia
DOMKA a strediska, v ktorom sa koncert organizoval, keďže najdôležitejšou drogovou prevenciou je
systematická práca s deťmi a mladými počas celého roka a vytváranie podmienok pre plnohodnotné
využívanie ich voľného času.
DOMKA svoje aktivity zameriava predovšetkým na
dlhodobé preventívne pôsobenie, mali mladí po
skončení koncertov spätnú väzbu zo strany miestneho strediska, možnosť zapojenia sa do aktivít
DOMKY a zmysluplné trávenie voľného času bez
negatívnych vplyvov prostredia.



Eurizon
Medzinárodné stretnutie mladých ľudí zo saleziánskeho prostredia EURIZON 2006 sa po Belgicku a
Českej republike tento rok uskutočnilo po prvýkrát
na Slovensku. Hlavná myšlienka Eurizonu 2006
Feel the Power of s(alesian) Team bola zameraná
na spoločenstvo, tím a tímovú spoluprácu.
Úvodnú svätú omšu celebroval don Albert van
Hecke SDB, radca pre región Europa-nord a spolu
s europoslancom Jánom Figeľom slávnostne otvorili stretnutie.
V diskusných skupinách, ktoré prebiehali každé
dopoludnie sa účastníci zaoberali rôznymi aspektmi tímovej práce a osobného zaangažovania sa
v komunite. Bola to zároveň príležitosť
vyskúšať si jazykové schopnosti, keďže
komunikačným jazykom stretnutia bola
angličtina.
Popoludnia vypĺňali rôzne druhy zábavno-poznávacích aktivít. Mestská hra
umožnila účastníkom spoznať Bratislavu prostredníctvom interaktívnych
hier a súťažných úloh, ktoré sa odvíjali
od príbehu, krátkeho historického divadla, zinscenovaného pred bratislavským hradom. Vďaka výletom sa
oboznámili s krásami Slovenska v
okolí Bratislavy: hrad Červený kameň s návštevou vínnej pivnice
v
Pezinku,
jaskyňa
Dri-

ny a zámok Smolenice, plavba Dunajom na Devín, splav Malého Dunaja
a návšteva seneckých jazier. Počas poobednajších
workshopov sa účastníci podľa vlastného výberu
venovali umeleckým, kultúrnym či športovým činnostiam. Outdoorové aktivity v lesoch nad Dúbravkou v okolí saleziánskeho formačného centra
SALES boli vhodnou príležitosťou pre zážitok
tímovej spolupráce. Program celého podujatia sa
ukončil záverečnou slávnostnou bohoslužbou a
koncertom anglicko-slovenskej skupiny Heaven´s
Shore.
Za spoluprácu a podporu ďakujeme: Saleziánom
don Bosca, Ministerstvu školstva SR, Ministerstvu financíí SR, Magistrátu Hlavného mesta SR
Bratislava (ARS BRATISLAVENSIS), Mestskej časti
Bratislava - Petržalka, firme ZENTIVA a všetkým,
ktorí túto akciu priamo, či nepriamo podporili.
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Vzdelávanie
Naše školenia a tréningy boli určené animátorom,
dobrovoľníkom, zamestnancom a dobrovoľníkom ústredia a školitelom Školy
pre animátorov.

s mládežou a s mládežníckymi skupinami. Je rozložený do 3 rokov a tvorí ho 6 kurzov : Bohatstvo
kresťanstva, Mladí a ich vyzrievanie, Kultúra a
umenie výchovy, Stretanie sa s človekom, Animácia skupín, Príprava
stretnutí a itinerárov. V
roku 2006 sa nám podarilo zorganizovať 26 kurzov
Školy pre animátorov.

písanie projektov, Školenie Mladých
lídrov III, IV, Interné školenie pre ústredie.
Mária Vavreková

Škola
pre animátorov
Je dlhodobý a už mnoho rokov trvajúci projekt
DOMKY. Určený je pre mladých dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou - animátorov. Ide o
výchovný, vzdelávací a tréningový program pripravujúci začínajúcich animátorov (od 16 r.) na prácu

Ďalšie školenia v tomto
roku:
Ani v ostatných oblasiach sme nelenili. Uspešne sa konal Tréning pre trénerov „školy
pre animátorov“, Zahraničný seminár, Konzultačné účtovnícke školenie, Projektový manažment +

Koordinátor pre animátorov
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Poďakovanie
Za všetko čo ste si mohli v tejto správe prečítaťpatrí poďakovanie. Komu? V prvom rade Bohu, že nás
do tejto služby zavolal. Ďalšími by mali byť ľudia,
ktorí túto prácu robili pred nami. Ukázali nám svojím životom zmysel tejto cesty, jej opodstatnenosť
hlavne tým, ako to nevzdávali napriek nepriazni
rôznych okolností. Aj ich boj nás motivuje v pokačovaní v práci na tomto poli. Veľká
vďaka potrí dob-

rovoľníkom. Sú vo veku od
základnej školy až po ... nekonečno. Oni
vytvárajú charakter našej spoločnosti svojím nezištným nasadením. Bez nich by naša organizácia
mala celkom inú tvár. Hlavným motívom všetkých

činnotí, aj keby sme nechceli, by bol zisk.Z našich
stredísk by sa postupne vytrácali “decká”
pre ktoré chceme hlavne pracovať – deti ulice.
Vďaka patrí aj naším spolupracujúcim nadáciám,
občianskym združeniam a
na rok 2006 najsilnejšiemu donorovi - MŠ SR. A tu
sa dostávame k poslednej
skupine ktorej treba poďakovať. Rozhodne to však nie
je posledná skupina v dôležitosti. Sú to

naši sponzori, donori,
darcovia,... . Aj napriek
dobrovoľníckemu charakteru by sme bez finančnej
podpory zvládli spraviť len
pramálo.
A tak ďakujeme za Vašu
dobrú vôľu pomôcť dobrovoľníkom. Vďaka za Vaše zapojenie sa do budovania sna o lepšej spoločnosti.
Vďaka, že robíte viac pre svoje aj „svoje“ deti. Vďa-

ka, lebo aj cez Vás

r a s t i e spravodlivejšia, ľuskejšia, láskavejšia, lepšia budúcnosť nie len pre nás – súčasníkov.
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Finančná správa

Príjmy
Dotácia MŠSR

Strediská s právnou
subjektivitou

Strediská bez
právnej subjektivity

Ústredie

SPOLU

6 004 250 Sk

461 670 Sk

2 761 530 Sk

9 227 450 Sk

Dotácia z iných štátnych orgánov

869 920 Sk

0 Sk

250 000 Sk

1 119 920 Sk

Členské príspevky

288 040 Sk

34 090 Sk

0 Sk

322 130 Sk

3 997 Sk

0 Sk

7 786 Sk

11 783 Sk

285 725 Sk

0 Sk

105 000 Sk

390 725 Sk

Úroky z vkladov
Nadácie
Dary
Účastnícke príspevky
Miestna samospráva

749 280 Sk

73 886 Sk

739 202 Sk

1 562 368 Sk

4 470 243 Sk

458 447 Sk

1 435 786 Sk

6 364 476 Sk

922 684 Sk

0 Sk

390 000 Sk

1 312 684 Sk

príspevky z 2%

3 318 528 Sk

8 788 Sk

207 178 Sk

3 534 493 Sk

Ostatné príjmy

1 095 397 Sk

0 Sk

152 829 Sk

1 248 227 Sk

Stav pokladnice a účtov k 1.1.2006
SPOLU

3 056 529 Sk

942 Sk

210 160 Sk

3 267 630 Sk

21 064 592 Sk

1 037 822 Sk

6 259 471 Sk

28 361 885 Sk
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