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Veríme mladým... Skutočne? Neverím :)
Keď sa tak niekedy započúvam do toho, ako dospelí komunikujú s mladými... naozaj neverím, že veríme.
Neveríme, že môžu vedieť ČO a AKO.
Neveríme, že oni môžu mať správne PREČO.
Neveríme, že to, kým sa stávajú, je naozaj NIEKTO.
To neveríme z postojov a činov dospelých kričí často hlasnejšie ako ich slová. Mladý človek je terčom záujmu
mnohých, ktorí mu podsúvajú predstavy o jeho vlastnom živote a o tom, čo všetko pre neho potrebuje. Nie zriedka
si dospelí mladými napĺňajú svoje ciele a svoje sny. Akoby tie ČO, AKO, PREČO a NIEKTO mladých neboli dosť dobré.
Keby sme verili iba o trochu viac...
Ten náš malý svet by sa mohol hemžiť žofkami, ktoré vedia robiť normálne dievčenské veci a takisto aj mladíkmi, ktorí zvládajú tie
chlapčenské úlohy. :) Nečakali by sme, kedy mama kúpi parádne zamrznuté halušky, aby bola dobrá večera, prípadne, kým ocko
odnesie k ujovi v servise auto, aby opravil defekt.
V dnešnom svete sme si zvykli objednávať a platiť za služby. Za službu predvareného obeda alebo nafúkanej gumy bicykla servismanom. Takto veríme viac kade-komu v obchode, v servise alebo v Číne. Nemusíme si už prejavovať dôveru medzi generáciami navzájom.
Možno by sme len chceli žať z toho, čo sme už ako ľudstvo dlho nesiali.
Niekde to treba pretrhnúť. Nazdávam sa, že najviac ľudsky to môžeme spraviť iba tak, ako to spravil Boh – rozhodol
sa dôverovať – veriť mladému človeku. Štrnásťročnej žofinke, Márii, zveril v dieťatku svojho milovaného Syna. Pred
tým aj potom ešte veľa veľakrát. Napríklad o ďalších cca 1850 rokov don Bosco inšpirovaný touto Božou dôverou sa
rozhoduje veriť mladým a spolu so 17 mladíkmi vo veku 16-21 rokov zakladá saleziánov – aby tu bol stále niekto,
kto bude mať odvahu veriť mladým.
Veriť, skutočne VERIŤ MLADÝM sa dnes oplatí!
Nielen preto, že môžu prísť dobré výsledky, najmä preto, lebo to JE tá SPRÁVNA VEC.
Veríme? Skúsime?
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Som presvedčená, že my ako Domka sme vznikli a žijeme práve z tejto viery v mladých. Naše najdôležitejšie
poslanie je práve o tom, že chceme ukázať svetu aj mladým, že veriť mladým sa oplatí aj v tejto dobe.

Domka – Združenie saleziánskej mládeže je
občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Počtom našich členov, množstvom aktivít i
dobrovoľníckym potenciálom patríme k najväčším
detským a mládežníckym organizáciám na
Slovensku. Združujeme viac ako 8 500 členov,
predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov.
Sme členom Rady mládeže Slovenska, viacerých
regionálnych rád mládeže a tiež európskej siete
saleziánskych mládežníckych organizácií Don Bosco
Youth-Net (DBYN).

Naše poslanie
Poslaním Domky je venovať sa výchove mladých. Naším
cieľom je podporovať integrálny rast mladých v období
dospievania tak, aby sa učili prijímať svoj život ako dar a
vedeli prevziať zodpovednosť za seba a svoje okolie.
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Ako pracujeme
Činnosťou a spoluúčasťou na živote
ponúkame
saleziánsku
mládežnícku
spiritualitu ako štýl života založený na
rodinnosti,
optimizme,
angažovanosti,
vnímavosti na potreby chudobných, osobnom vzťahu s Bohom a radostnom prežívaní
každodennosti. Nadväzujeme na výchovnú tradíciu dona Bosca.
V duchu poslania združenie pozýva a
vstupuje do spolupráce s tými, ktorým
záleží na výchove mladých. Prináša do
spoločnosti témy mladých a
výchovy. Kladie dôraz na
prípravu a odbornosť v
týchto oblastiach.
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Komu
sa venujeme
V centre našej pozornosti sú predovšetkým mladí v kritickom
období dospievania vo veku 12 - 25 rokov. Pozornosť venujeme tiež deťom, „dospelým domkárom“ (DODO) a
mladým rodinám, spolu s ktorými
vytvárame viacgeneračnú
výchovnú komunitu.

S kým spolupracujeme
Domka svoju činnosť vykonáva v úzkej spolupráci
s katolíckou rehoľou Saleziáni dona Bosca (SDB) a laickým
Združením saleziánov spolupracovníkov (ASC), ktorých poslaním je
vychovávať z mladých ľudí dobrých kresťanov a angažovaných občanov.
Domka bližšie spolupracuje aj s ďalšími saleziánskymi organizáciami - Laura,
združenie mladých a OZ SAVIO.

7

Predsedníctvo
Slavomíra Brigantová, predsedníčka
Lenka Jakubcová, podpredsedníčka
Jozef Pikna ASC
Tibor Reimer SDB
Tomáš Štrba
Rudolf Starovský
Zuzana Matejíčková

Kontrolná komisia
Peter Rohal ASC, predseda
Katarína Baňasová
Lucia Blahúsová
Jana Blahúsová
Andrea Palcová

Poradná rada
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Slavomíra Brigantová
Jaroslav Timko
Peter Figeľ SDB
Pavol Boka SDB

Ústredie
Jaroslav Timko, projektový manažér (do 3/2011), riaditeľ ústredia (od 4/2011)
Daniela Polakovičová, kontakt so strediskami, ekonómka
Lýdia Ondrejkovová, metodička pre vzdelávanie dobrovoľníkov (od 9/2011)
Štefan Orkuty, koordinátor projektu Cesty zrenia (Itineráre) (od 9/2011)
Jana Mózešová, koordinátorka projektu SIA
Zuzana Matejíčková, koordinátorka PR
Peter Belej, administrátor vzdelávania, koordinátor pre zahraničie (od 9/2011)
Veronika Dolná, koordinátorka projektov ústredia, kontakt so strediskami (od 9/2011)
Michal Železník, koordinátor IT (od 9/2011)

Ján Kandráč, koordinátor IT (do 1/2011)
Slavomíra Brigantová, riaditeľka ústredia (do 3/2011)
Daniel Grigar, grafik (do 3/2011)
Peter Kertys, koordinátor pre zahraničie a projekt SIA (do 6/2011)
Petra Kuzárová, koordinátorka Školy pre animátorov (do 6/2011)
Viera Valašteková, office manažér (do 6/2011)
Anastázia Strečková, koordinátorka projektu Cesty zrenia (Itineráre) (do 8/2011)
Marek Wiesenganger, koordinátor projektu Cesty zrenia (Itineráre) (do 8/2011)
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Klubové aktivity
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Domka od začiatku svojho fungovania kladie
veľký dôraz na pravidelnú a systematickú prácu s
deťmi a mládežou. Ťažiskom jej aktivít sú
pravidelné
(zväčša
týždenné)
stretnutia
základných kolektívov. Pravidelne sa stretávajúce rovesnícke skupiny spájajú deti a mládež
približne rovnakého veku a sú vedené väčšinou
dvojicou dobrovoľníkov - animátorov. Inou
formou systematickej práce sú záujmové
krúžky, v ktorých majú účastníci možnosť
rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v
oblasti, ktorá ich zaujíma.
V roku 2011 v strediskách Domky fungovalo 759 skupín. Výraznú väčšinu z nich
tvorili rovesnícke skupiny. Najčastejšie
sa vyskytujúcimi záujmovými krúžkami
boli športové krúžky, divadelné
krúžky a spevácke zbory.

Tábory
Domka má silnú tradíciu kvalitných aktivít odohrávajúcich sa cez letné
prázdniny – letné pobytové tábory, prímestské tábory, pobytové podujatia a rôzne výlety. Tieto aktivity sú súčasťou ponuky takmer všetkých
stredísk Domky.
V roku 2011 zorganizovali strediská Domky viac ako 80 pobytových
a denných (prímestských) táborov. Zúčastnilo sa ich viac ako 7 200
účastníkov.

Iné podujatia
V strediskách sa taktiež organizujú tzv. otvorené podujatia, najmä na začiatku školského roka, ale aj v priebehu roka (kultúrne,
spoločenské, divadelné podujatia). Na týchto podujatiach zvykne
byť predstavená a propagovaná činnosť Domky širšej verejnosti.
Ide napríklad o podujatia ako Don Bosco Show, Otvorenie oratka,
Adventné popoludnia a pod.
Stále viac sa rozmáha aj nacvičovanie divadelných diel, ktoré
spájajú veľkú časť strediska a mladých.
Súčasťou činnosti Domky sú aj duchovné aktivity ako duchovné
obnovy, duchovné cvičenia, adorácie, pobožnosti, púte a pod.
V roku 2011 zorganizovali členovia Domky takmer
1 000 jednodňových podujatí a viac ako 350 viacdňových a pobytových podujatí.
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Športové aktivity

Okrem športových aktivít organizovaných na regionálnej úrovni pripravujú strediská aj turnaje a súťaže pre
hráčov z ďalších stredísk. Súťaží sa najmä v športoch ako futbal (Malá a Veľká KAMA), hokejbal (Vianočný
hokejbalový turnaj) a športové lezenie (Rožňavský kameňák).
Za rok 2011 zorganizovala Domka 17 celoslovenských športových podujatí pre viac ako 2 000 mladých.

Zahraničie
V spolupráci so zahraničnými partnerskými organizáciami, predovšetkým s DBYN, ponúka Domka svojim dobrovoľníkom každoročne účasť na medzinárodných projektoch. V roku 2011 sa 16
našich mladých zúčastnilo na táboroch alebo výmenných projektoch v Európe. Ďalších 7 dobrovoľníkov absolvovalo školenia
organizované v zahraničí niektorým z partnerov.
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Saleziánsky plenér
V auguste sa 35 mladí Domkári zúčastnili tematicky zameraného tábora s názvom
Saleziánsky plenér, kde mohli rozvíjať svoj
maliarsky talent pod vedením akademických maliarov Pavla Reháka ASC, Evy Absolónovej a Ivy Štrbovej.

Festival Lumen
Tradičný Festival Lumen, ktorý sa konal 3. – 4. júna 2011 pritiahol na Trojičné námestie v Trnave viac ako 8 000
mladých ľudí. Headlinerom festivalu bola americká kapela Newsboys, ktorá patrí k špičke svetovej gospelovej
scény. Mottom festivalu bolo „Built on rock“ (Postavený na skale), inšpirované heslom Svetových dní mládeže v
Madride „Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere“. Počas festivalu si účastníci mohli vychutnať 17 koncertov a 27 prednášok a workshopov.

V novembri 2011 získal projekt Festivalu Lumen vlastnú právnu
subjektivitu, pričom riaditeľom projektu sa stal Marián Peciar
SDB a zástupcom riaditeľa Martin Královič.
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V každom stredisku prebieha integrálna výchova
a vzdelávanie animátorov.
Animátor potrebuje študovať materiály, aby pripravil
tému stretnutia s mladými,
priniesol im nové podnety,
ktoré budú obohatením pre
ich dozrievanie. Animátor
tiež sám naberá skúsenosti
na programoch animátorských stretnutí, aby mohol
sprevádzať skupinku detí.
Prioritou tohto trojročia je
pre nás osobné sprevádzanie každého z týchto vedúcich rovesníckych skupín. V
mnohých strediskách fungujú strediskové školy pre
animátorov - programy pre
ďalší systematický rozvoj
animátorov na strediskovej úrovni.
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Škola pre
animátorov
Odbornou oporou rozvoja a
vzdelávania dobrovoľníkov je
projekt Škola pre animátorov.
Ide o výchovno - vzdelávací a
tréningový program pripravujúci animátorov (od 16 r.) na prácu
s deťmi a s mládežníckymi skupinami.
Škola pre animátorov sa skladá zo
4 víkendových stretnutí. Obsahom
kurzov je séria potrebných tém pre
animátora ponúkaná praktickou a
dynamickou formou.
Na celoslovenskej úrovni sa v
roku 2011 uskutočnilo 8 kurzov Školy pre animátorov
pre 140 dobrovoľníkov.

Cesty zrenia
Projekt je určený dobrovoľníkom, ktorí dlhodobo a systematicky
pracujú so skupinou detí a mladých vo veku 10-25 rokov na tzv.
stretkách. Každá veková skupina detí má svoje špecifiká, líši
sa potrebami, vnímaním hodnôt i celého sveta. Tieto vzdelávacie aktivity zohľadňujú špecifiká jednotlivých vekových
kategórií a tiež skutočnosť, že svet chlapcov a dievčat sa v
tomto veku značne líši.
Počas roku 2011 Domka ponúkla 170 dobrovoľníkom 10
kurzov Ciest zrenia.

Stretnutia strediskových rád
Stretnutia strediskových rád sú stretnutia lídrov stredísk.
Cieľom je pomôcť vedúcim osobnostiam v stredisku lepšie a kvalitnejšie viesť animátorov. Kľúčovou témou pre
rok 2011 bolo stretko – skupina rovesníkov, stretávajúca
sa každý týždeň.

Tour de strediská
Sú významným stretnutím zástupcov poradnej rady,
predsedníctva a ústredia so strediskovou radou priamo v
stredisku. Strediská tak môžu z prvej ruky počuť, čím žije
Domka na celoslovenskej úrovni. V roku 2011 zástupcovia
predsedníctva a ústredia navštívili 12 stredísk.
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Domka oslávila v roku 2011 svoje 20. narodeniny. Ústredie ponúklo viacero aktivít, do ktorých
sa mohli strediská zapojiť. Prvá časť osláv prebiehala na otvorení oratórií, ku ktorému strediská
dostali narodeninový manuál s ponukami, ako výročie osláviť. Oslavy pokračovali spoločným víkendom, počas ktorého sa mladí pokúsili prejsť čo najviac z Cesty hrdinov SNP. Ďalším spoločným prvkom
boli vesty s logom Domky, spustenie novej webstránky www.domka.sk, príprava videí „Som animátor“ o
motivácii dobrovoľníkov k animátorstvu. Oslavy vyvrcholili Narodeninovým večierkom, ktorý bol spojením zástupcov stredísk, ústredia, predsedníctva a osobností, ktoré určitú časť svojho života dávali Domke
smerovanie. Domka priniesla aj DVD, ktoré predstavilo organizáciu, jej činnosť a poslanie.
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20. výročie vzniku Domky bolo aj podnetom pre rebranding loga, členských preukazov a vynovenie design manuálu.
Základná symbolika loga je vyjadrená v troch krivkách,
ktoré zobrazujú srdce a cestu - Domka, ako mládežnícka
organizácia si hľadá cestu k srdcu mladých, nesnaží sa ich
len zaujať, ale chce meniť ich postoje, názory a správanie
k lepšiemu. Východiskom a zároveň zjednocujúcim prvkom
pre celý dizajn je krivka, ktorá vo vizuálnom jazyku vyjadruje
prístupnosť, prispôsobivosť, kompaktnosť a originalitu.

Základom je farebná trojkombinácia majoritnej červenej (aktívna, živá, dynamická),
prechodnej oranžovej (energická, plná) a vystupujúcej žltej (teplá, povzbudzujúca,
veselá). Červená farba charakterizuje deti a mládež ako najväčšiu skupinu v združení. Žltá farba predstavuje vedenie a ľudí zapojených do organizácie. Prechodná
oranžová vyjadruje vzájomný vzťah a blízkosť.
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Propagacia

Prezentácia

Mladí zo stredísk sú spolutvorcami
relácie Saleziánsky magazín, pre ktorý
Najčastejším prostriedkom propagácie a medializácie aktivít našej orgapripravujú videoreportáže zo zaujímavých
nizácie sú webové stránky. Ústredie (www.domka.sk) a 29 z 33 stredísk
momentov života strediska. Reportáže boli v
Domky informujú na svojich webových stránkach o svojich aktiviroku 2011 vysielané v TV Noe a zverejňované na
tách, zverejňujú články a fotografie z podujatí. Samostatnú wewebe.
bovú stránku má aj Festival Lumen (www.fln.sk). Vo viacerých
strediskách vychádzajú časopisy, kde strediská prezentujú
svoju činnosť širšej verejnosti.

O svojich aktivitách informovala Domka aj v rádiu Lumen, v Slovenskom rozhlase, Katolíckych
novinách, v TV Lux a viacerých regionálnych televíziách.
Domka je tiež prítomná aj na sociálnych sieťach
ako Facebook a Youtube.
Na celoslovenskej úrovni Domka prezentovala
svoju činnosť aj na podujatiach ako Festival Lumen v Trnave, kde bolo vytvorené Domka nádvorie, na Bambiriádach a v rámci Európskeho
dobrovoľníckeho turné v mestách Košice, Prešov,
Žilina a Bratislava.

Publikácie
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V roku 2011 vydala Domka 3 020 brožúr Ciest zrenia – celoročných príprav stretiek pre jednotlivé vekové kategórie.
Pri príležitosti 20. výročia združenia Domka vydala reprezentačné DVD a brožúru.

V roku 2011 získala Domka ocenenie Most Rady
mládeže Slovenska. Túto cenu Rada mládeže
Slovenska udelila prvýkrát. „Vybrali sme Domku
za jej dlhodobú prácu s deťmi a mládežou, za
to, že sa snaží robiť veci inak ako ostatní,
investovať do vzdelávania a vnútornej
kvality a tiež pracovať s mladými ľuďmi inovatívnymi spôsobmi,“ vysvetlil
Ondrej Galo, predseda RMS.

Projekt SIA
Vzdelávací ESF projekt
V roku 2011 sa väčšina vzdelávacích aktivít Domky uskutočnila v rámci projektu „Systematickým manažmentom
a koučovaním k budovaniu zdravej a harmonizovanej
pracovnej sily“, ktorý je interne nazývaný „Projekt SIA“.

Ciele projektu

1. Skvalitnenie programu činnosti stredísk v oblasti
dobrovoľníckej práce s deťmi a mládežou
2. Zvýšenie kvality ľudských zdrojov pomocou:			
Školenia systemického manažmentu a koučingu
Workshopov a koučingu lídrov
Regionálnych tréningov lídrov
Školení pracovníkov s mládežou
3. Vytvorenie interaktívneho portálu zameraného na dobrovoľnícku činnosť

Aktivity v roku 2011
• Séria školení systemického manažmentu a koučingu pre 6 ľudí
• Workshop a koučing v 10 strediskách
• 3 regionálne tréningy lídrov
• 18 školení pre pracovníkov s mládežou
• Demoverzia interaktívneho portálu www.cestyzrenia.sk
Tento projekt realizuje Domka vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk

www.sia.gov.sk
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Strediská		

		

Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava Daliborovo nám.
Bratislava Mamateyova
Bratislava Miletičova
Bratislava Trnávka
			
Brezno
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Tatranská 38/A, 974 11 Banská Bystrica, bystrica@domka.sk
Nám. sv. Rodiny 1, 085 01, Bardejov, bardejov@domka.sk
Daliborovo nám. 1, 851 01 Bratislava, daliborko@domka.sk
Mamateyova 4, 851 04 Bratislava, mamateyova@domka.sk
Miletičova 7, 821 08, Bratislava, mileticova@domka.sk
Okružná 13, 821 04, Bratislava, trnavka@domka.sk
Brezenská 2, 977 01, Brezno, brezno@domka.sk

Dubnica nad Váhom Cintorínska 2, 018 41 Dubnica n/Váhom, dubnica@domka.sk
Humenné Štefánikova 33, 066 01, Humenné, humenne@domka.sk
Ivanka pri Dunaji Cintorínska 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ivanka@domka.sk
Kaplna Železničná 5, 900 84 Báhoň, kaplna@domka.sk
Košice Tri hôrky 17, 040 11 Košice, kosice@domka.sk
Lisková Lisková 35, 034 81 Lisková, liskova@domka.sk
Ludrová Ludrová 303, 034 71 Ludrová, ludrova@domka.sk
Michalová Hrable 68, 976 57 Michalová, michalova@domka.sk
Michalovce Špitálska 15, 071 01 Michalovce, michalovce@domka.sk
Námestovo Mlynská 677/40, 029 01 Námestovo, namestovo@domka.sk
Nová Dubnica Gorkého 23, 018 51 Nová Dubnica, novadubnica@domka.sk
Partizánske Šípková 324/1, 958 03 Malé Uherce, partizanske@domka.sk
Poprad Velické nám. 1, 058 01 Poprad, poprad@domka.sk
Prešov Jána Bottu 9, 080 01 Prešov, presov@domka.sk
Rožňava Námestie baníkov 30, 048 01 Rožňava, roznava@domka.sk
Ružomberok Klačno 2211/39, 034 01 Ružomberok, ruzomberok@domka.sk
Sabinov Puškinova 9, 083 01 Sabinov, sabinov@domka.sk
Senec Novomeského 18, 903 01 Senec, senec@domka.sk
		
Senica Komenského 958/16, 905 01 Senica, senica@domka.sk
Šarišské Michaľany Sabinovská 6, 082 22 Šarišské Michaľany, michalany@domka.sk
		
Šaštín Kláštorné nám. 1, 908 41 Šaštín-Stráže, sastin@domka.sk
Trnava Jána Hlubíka 11, 917 01 Trnava, trnava@domka.sk
Uzovský Šalgov Uzovský Šalgov 145, 082 61 Ražňany, salgov@domka.sk
Zlaté Moravce Hollého 23, 953 01 Zlaté Moravce, moravce@domka.sk
Zvolen Novozámocká 1447/25, 960 01 Zvolen, zvolen@domka.sk
Žilina Rajecká 17, 010 01 Žilina, zilina@domka.sk
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Výnosy

Náklady

Dotácia MŠVVaŠ SR pre chod Domky,
ústredia a celoslovenské projekty
Dotácia MŠVVaŠ SR pre strediská
Dotácie z ESF
Grant EVS
Dary
Účastnícke príspevky
Miestna samospráva
Príspevky z 2%
Ostatné príjmy
spolu

Transfery dotácie MŠVVaŠ SR pre strediská 117 523,37 €
Mzdy
44 847,39 €
Poistné
12 106,15 €
Cestovné
30 337,01 €
Materiál a služby
301 098,58 €
Energie, komunikácie
3 351,02 €
Prenájom
7 945,00 €
Strava
18 581,16 €
Ubytovanie
8 058,67 €
spolu
543 848,35 €
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139 088,63 €
117 523,37 €
81 622,64 €
5 921,00 €
12 109,64 €
104 281,64 €
20 000,00 €
12 803,38 €
64 460,56 €
557 810,86 €

Mesto Trnava

Ďakujeme dobrovoľníkom a animátorom za ich čas a príklad, rodičom i ďalším dobrodincom za podporu a
pomoc. Naša najväčšia vďaka patrí predovšetkým Bohu za jeho požehnanie, ochrannú ruku a každodenné
sprevádzanie v radostiach i ťažších chvíľach.
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