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PRÍHOVOR

KEĎ SA POVIE DOMKA...

Drahí domkári, drahí priatelia,
prešiel ďalší rok a my sa znovu pozeráme späť na cestu, ktorú sme spoločne prešli. Chcem vám všetkým
POĎAKOVAŤ za vašu angažovanosť, podporu a spoluprácu, za možnosť spoločne opäť priniesť mnoho
Dobra do životov nás samých, ale hlavne mnohých
mladých.
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V centre našej pozornosti je MLADÝ ČLOVEK. Mla-

dý, ktorý chce rásť, má pri sebe ľudí ochotných sprevádzať a podporovať, ale aj vytvárať priestor, kde sa
môže rozvíjať, kde sa môže stať naplno človekom.
SPOLOČNE sú nám zverení mnohí mladí. Pri niektorých stojíme denne a sledujeme ich zápasy a niektorí
Jednou z tém tohto roka bolo oprášenie odpovede nie sú až tak blízko, ale rovnako potrebujú byť súčasna otázku, čo je našou úlohou vo svete týchto mla- ťou rodiny okolo dona Bosca, ktorú pre nich a aj pre
dých. A tak sa zrodilo nové pomenovanie POSLANIA seba samých tvoríme.
DOMKY:
Som rada, že Domka môže
„Domka sa venuje sprevádzaniu mladých ľudí. Cie- byť súčasťou tejto veľkej
lene im vytvára priestor pre angažovanosť a ponúka saleziánskej rodiny a môže
dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich stále hľadať spôsoby ako
veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní prinášať Dobro mladému
v dobrých kresťanov a statočných občanov. Nadväzu- človeku.
je na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.“

Lýdia Ondrejkovová
predsedníčka

• občianske združenie s pôsobnosťou v 29 mestách a obciach
• viac ako 8 200 členov v 32 strediskách
• jedna z najväčších mládežníckych organizácii na Slovensku
• aktívny člen Rady mládeže Slovenska (RmS)
• spoluzakladateľ a člen siete saleziánskych mládežníckych organizácií v Európe – Don Bosco Youth-Net
(DBYN) a člen Saleziánskeho mládežníckeho hnutia (SYM)
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POSLANIE
AKÉ JE NAŠE POSLANIE?
Domka sa venuje sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvára priestor pre angažovanosť a ponúka
dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní
v dobrých kresťanov a statočných občanov. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.

VENUJE SA SPREVÁDZANIU MLADÝCH ĽUDÍ
V Domke je združených viac ako 8 200 detí, mladých, animátorov, dobrovoľníkov, ale aj rodín a iných dospelých. Najužší kontakt a dopad má však Domka na mladých vo veku 15-25 rokov. Základným spôsobom práce
s mladými je osobný kontakt a sprevádzajúca prítomnosť.
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CIELENE VYTVÁRA PRIESTOR PRE ANGAŽOVANOSŤ
Celá štruktúra Domky napomáha mladým nájsť si svoj priestor. Či ako animátori stretiek, organizátori miestnych a celoslovenských podujatí, členovia strediskovej rady, reprezentanti strediska, zodpovední štatutári,
dobrovoľníci v orgánoch Domky, zamestnanci ústredia Domky, spolupracovníci v projektoch,...

PONÚKA DÔVERU, ZODPOVEDNOSŤ A PODPORU PRIMERANÚ ICH VEKU A SCHOPNOSTIAM
Máme dynamickú štruktúru, ktorá mnohým umožňuje postupne prejsť rôznymi skúsenosťami. Každá úloha
si však vyžaduje nejaké predpoklady – no vždy sa snažíme podporiť mladých pri zoznamovaní sa s novými zodpovednosťami (najmä vzdelávaním a sprevádzaním).
ABY ICH PODPORILA VO VYZRIEVANÍ V DOBRÝCH KRESŤANOV A STATOČNÝCH OBČANOV
Nejde nám len o sebarealizáciu mladých, ale o formovanie kresťanského postoja, ktorý sa vyznačuje citlivosťou
na potreby iných, rozvíjaním osobného vzťahu k Bohu a službou ľudom okolo seba. A to nielen v rámci „saleziánskeho sveta“, ale aj v rámci miestnej komunity, v pracovnej sfére, či v iných prostrediach.
NADVÄZUJE NA VÝCHOVNÚ SKÚSENOSŤ SV. JÁNA BOSCA
Osvojujeme si saleziánsku mládežnícku spiritualitu ako štýl života založený na rodinnosti, optimizme, angažovanosti, vnímavosti na potreby chudobných, osobnom vzťahu s Bohom a radostnom prežívaní každodennosti.
Priamo spolupracujeme s nositeľmi saleziánskej charizmy (SDB, ASC, FMA).
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DOMKY

ŠTRUKTÚRA
Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria zástupcovia jednotlivých stredísk a zasadá spravidla

raz ročne. Volí členov predsedníctva, kontrolnej komisie a rozhoduje o dôležitých otázkach smerovania organizácie.
V čase mimo zasadnutia Valného zhromaždenia je najvyšším orgánom Predsedníctvo, na ktorého čele stojí predseda, ktorý je spolu s podpredsedom štatutárnym zástupcom organizácie. Predsedníctvo menuje poradnú radu a riaditeľa ústredia. Ústredie, Kontrolná komisia aj Poradná rada napomáhajú strediskám lepšie
a kvalitnejšie vykonávať ich činnosť.
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PREDSEDNÍCTVO
Lýdia Ondrejkovová ASC, predsedníčka
Pavol Degro SDB, podpredseda
Tomáš Štrba
Rudolf Starovský
Richard Ondrišík ASC
Peter Kertys ASC
Denisa Graňáková

PORADNÁ
RADA

KONTROLNÁ
KOMISIA

Jaroslav Timko
Lýdia Ondrejkovová ASC
Pavol Degro SDB
Peter Jacko SDB

Peter Rohal ASC, predseda
Katarína Baňasová
Lucia Blahúsová
Jana Blahúsová

ŠKOLSKÝ ROK 2012-13

Jaroslav Timko, riaditeľ ústredia
Lýdia Ondrejkovová, predsedníčka Domky
Andrea Jakubíková, ekonómka
Daniela Polakovičová, koordinátorka pre strediská
Soňa Staňová, koordinátorka projektu Škola pre animátorov
Zuzana Saloňová, metodička projektu Škola pre animátorov
Štefan Orkuty, koordinátor projektu Cesty zrenia
Eva Rušínová, metodička projektu Cesty zrenia
Martina Homoláková, koordinátorka PR
Peter Belej, koordinátor pre zahraničie
Veronika Dolná, koordinátorka pre podujatia ústredia
Alžbeta Marendiaková, grafička

ÚSTREDIE

ŠKOLSKÝ ROK 2013-14

Jaroslav Timko, riaditeľ ústredia
Lýdia Ondrejkovová, predsedníčka Domky
Andrea Jakubíková, ekonómka
Pavol Makara, účtovník
Karolína Noskovičová, administratíva
Martina Homoláková, koordinátorka PR a podujatí
Soňa Okkelová, koordinátorka pre vzdelávanie a zahraničie
Eva Rušínová, metodička projektu Cesty zrenia
Katarína Porubská, metodička pre oblasť potreby mladých
Alžbeta Marendiaková, grafička
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KDE SME
STREDISKÁ A POČET ČLENOV V ROKU 2013

322
492
318
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Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava – Daliborovo nám.
Bratislava – Mamateyova
Bratislava – Miletičova
Bratislava - Trnávka
Brezno
Dubnica nad Váhom
Humenné
Ivanka pri Dunaji
Kaplna
Košice

104

90
303

64
213
66

140

104
1628
80

398

81

111

264

340
179

190

468

63

77

329

255

914

496

102
52

Lisková
Ludrová
Michalová
Michalovce
Námestovo
Nová Dubnica
Partizánske
Poprad
Prešov
Rožňava

Ružomberok
Sabinov
Senica
Šarišské Michaľany
Šaštín
Trnava
Uzovský Šalgov
Zlaté Moravce
Zvolen
Žilina
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ČOMU SA VENUJEME
STRETKOVÁ A KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
Domka pri svojej činnosti kladie veľký dôraz na systematickú a dlhodobú prácu s deťmi a mladými. V každom
stredisku prebiehajú pravidelné stretnutia rovesníckych skupín, ktoré vedie zväčša dvojica animátorov. Stretká,
ako sú tieto stretnutia familiárne nazývané, ponúkajú deťom a mladým príležitosť na vzájomné obohatenie,
vytváranie priateľstiev, či strávenie neformálneho a zábavného času v skupine ľudí s podobnými hodnotami. Vedúci skupín majú naopak možnosť rásť, rozvíjať svoje schopnosti, učiť sa zodpovednosti a pomáhať druhým v ich
osobnostnom raste. Takýto spôsob neformálnej výchovy a výchovy hrou vnímame ako dôležitý prvkov výchovného systému. V roku 2013 sa stretávalo v 32 strediskách Domky 749 základných kolektívov.

Deti a mladí sa tiež stretávajú na krúžkoch, ktoré si sami zvolia podľa svojho záujmu a zručnosti. Najväčší dopyt
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bol v uplynulom roku po speváckych, športových a divadelných krúžkoch.

Pre animátorov v jednotlivých strediskách sú okrem iného k dispozícii intenzívne kurzy vedené staršími animátormi a prizvanými expertmi. Strediskové školy pre animátorov v roku 2013 organizovala 1/3 stredísk Domky.

V STREDISKÁCH
LETO & TÁBORY
Stanové,

pobytové, či prímestské tábory, hrebeňovky, cyklovýlety a ďalšie letné
aktivity majú silnú tradíciu v takmer každom stredisku Domky. Tieto ponuky sa tešia
rok čo rok vysokému záujmu. Stávajú sa tiež silným a motivačným zážitkom, ktorý
povzbudí mladých do zapojenia sa do činnosti organizácie aj v priebehu roka.

V roku 2013 sa uskutočnila počas letných akcií aj výmena animátorov medzi strediskami za účelom zdieľania skúseností, získavania inšpirácie a nadväzovania vzťahov. Išlo o výmenu v ôsmych strediskách.

Počas uplynulého roka sa vyše 1 440 dobrovoľníkov venovalo príprave 85 táborov pre deti, mladých a ro-

diny. Na táboroch sa pritom vystriedalo približne 9 520 účastníkov. Uskutočnili sa aj dva celoslovenské
tábory, a to tradičný Saleziánsky plenér a miništrantský tábor Tymián.

INÉ PODUJATIA
Okrem pravidelných stretiek, krúžkov a letných aktivít majú v strediskách svoje miesto

aj otvorené podujatia, na ktoré je pozývaná tiež široká verejnosť. Ide predovšetkým o spoločné otvorenie strediska na začiatku školského roka s možnosťou prihlasovania sa na stretká
a krúžky, či oslavy na počesť sviatku dona Bosca, či Panny Márie Pomocnice kresťanov.
Taktiež sa počas roka organizuje viacero divadelných, kultúrnych a spoločenských podujatí
ako plesy, pikniky, šarkaniády a iné. Počas týchto podujatí sa tiež vytvára priestor na predstavenie a propagovanie
činnosti Domky širšej verejnosti. Medzi ponuky organizácie patria aj duchovné aktivity (duchovné obnovy, cvičenia,
prednášky, púte), ktoré prinášajú mladým možnosť zastaviť sa v rýchlosti každodennosti a duchovne načerpať.

V roku 2013 zorganizovala Domka vyše 870 jednodňových podujatí a viac ako 250 viacdňových podujatí.
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ČO PONÚKAME
ŠKOLA PRE ANIMÁTOROV
Počas

štyroch víkendových stretnutí mali možnosť uplynulý rok účastníci kurzu
Škola pre animátorov skvalitniť svoje animátorske zručnosti, vymeniť si navzájom
skúsenosti, či nadviazať alebo utužiť medzistrediskové priateľstvá. Kurz sa skladá
zo štyroch víkendových stretnutí v priebehu dvoch rokov a cieľom je ponúknuť mladým
dobrovoľníkom priestor na inšpiráciu, osobnostný rast, či načerpanie nových informácii neformálnym vzdelávaním. K obsahom kurzov, ktoré sú určené pre animátorov od
16 rokov, patria základy animátorstva a preventívneho systému dona Bosca, taktiež
sa kladie dôraz na dôležitosť osobného sprevádzania, pokračuje sa témou odovzdávania viery pri povolaní animátora a posledný kurz sa venuje hodnote spoločenstva.
14

V roku 2013 absolvovalo kurz Škola pre animátorov spolu 140 mladých.

CESTY ZRENIA
Na

príprave itinerárov pre animátorov stretiek uplynulý rok asistovali mladí
účastníci výchovného programu Cesty zrenia. Metodické materiály, z ktorých
sa na kurzoch čerpá, sú vytvorené pre viaceré chlapčenské a dievčenské vekové
kategórie a pomáhajú vedúcim rovesníckych skupín pomenovať špecifické prvky
pre chlapcov a dievčatá, ktoré by ich mali sprevádzať ich cestou zrenia. Taktiež
sa hovorí o spôsoboch, ako rozvíjať integrálny rozvoj deti a mladých v rámci skupiny. Predchádzajúci rok absolvovalo tento celoslovenský kurz 140 mladých domkárov dobrovoľníkov. Okrem
tradičných jarných a jesenných kurzov sa uskutočnila aj Tržnica nápadov, kde sa mohli animátori inšpirovať
nápadmi vedúcich stretiek, či podeliť o svoje osobné skúsenosti.

NA CELOSLOVENSKEJ ÚROVNI
NÁVŠTEVY STREDÍSK
Veľký význam počas roka prinášajú aj návštevy zástupcov predsedníctva a ústredia Domky,

ktorí prichádzajú do jednotlivých stredísk, aby sa osobne stretli s jeho členmi a najmä strediskovou radou. Stretnutia predstavujú priestor na vzájomné obohatenie, počúvanie kto čím žije
a reagovanie na aktuálne potreby. V roku 2013 sa štatutárom Domky podarilo s týmto účelom
navštíviť 6 stredísk.

ŠKOLENIE ŠTATUTÁROV STREDÍSK
Alternatívou k stretnutiam strediskových rád, ktoré prebiehali uplynulé roky, sa v roku 2013 stalo školenie
štatutárov stredísk Domky, na ktorom sa účastníci zjednotili v chápaní línií a smerovania Domky, a tým aj práce
s mladými. Štatutári stredísk tu mali priestor i pre vzájomné zdieľanie a odovzdávanie skúseností.

ŠKOLENIE ÚČTOVNÍKOV STREDÍSK
Našim dobrovoľníkom, ktorí sa venujú spracovávaniu účtovníctva vo svojich stredis-

kách sme poskytli vzdelanie v tejto oblasti, čím Domka aj takto podporuje a pomáha
rozvíjať schopnosti a vedomosti mladých.

ŠTÚDIA POTRIEB MLADÝCH STREDÍSK
Počas roka 2013 sa ústredie Domky venovalo aj odbornej psychologickej štúdii potrieb mladých. Nadobudnuté
poznatky prispejú k efektívnejšej a cielenejšej práci s mládežou.
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ČO PONÚKAME
ZAHRANIČIE
V ďaka partnerskej spolupráci s európskou sieťou saleziánskych mládežníckych organizácii Don Bosco
Youth-Net (DBYN) vycestovalo v roku 2013 do zahraničia 13 domkárov. Na táboroch v Belgicku a Španielsku sa zúčastnili 5 mladí, ďalších 7 dobrovoľníkov absolvovalo semináre v Nemecku a Belgicku.
Členovia Domky tak mali príležitosť zažiť saleziánske spoločenstvo mladých v medzinárodnom prostredí
a navzájom sa inšpirovať. Domka sa ako členská organizácia zúčastnila aj Valného zhromaždenia DBYN
v Ríme a v decembri navštívili traja zamestnanci ústredia centrálu DBYN v Bruseli s cieľom nastavenia
spolupráce do ďalšieho obdobia.

NA CELOSLOVENSKEJ ÚROVNI
ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Okrem

športových podujatí organizovaných v rámci strediska,
patria športové turnaje k najnavštevovanejším celoslovenským
aktivitám. Medzi strediskami prebiehajú na celoslovenskej úrovni súťaže vo futbale, hokejbale, či lezení. V predchádzajúcom roku
zorganizovali strediská spolu 13 celoslovenských športových
podujatí pre cca 2000 mladých. Tím mladých športovcov nás
reprezentoval aj na Medzinárodných saleziánskych športových hrách PGSI 2013 v Chorvátsku, z ktorých priniesli mladší a starší futbalisti 2 strieborné medaily.
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SALEZIÁNSKY PLENÉR
Tvorivosť, umenie a svoje schopnosti si mladí umelci rozvíjajú na Sale-

ziánskom plenéri už viac ako osem rokov. Téma minuloročného výtvarníckeho tábora, ktorého sa zúčastnilo 40 mladých z celého Slovenska sa
niesla v misii solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda. Prostriedkom uchopenia témy bol papier, jeho výroba a písmo hlaholika. Okrem rozvíjania
výtvarných zručností nechýbajú ani výlety, či duchovný program. Rada
konferencie biskupov Slovenska udelila Saleziánskemu plenéru cenu
Fra Angelica za významné zásluhy o kresťanskú kultúru na Slovensku.

FESTIVAL LUMEN
Veľkému
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záujmu sa tešil ďalší z projektov Domky a to Festival Lumen,
ktorý už dlhé roky nesie prívlastok „najväčší gospelový festival v strednej Európe“. Aj na jeho 21. ročníku bol pre viac ako 6 000 účastníkov pripravený bohatý program. Počas dvoch festivalových dní svoje koncerty
odohralo na štyroch festivalových pódiách spolu 11 kvalitných kapiel zo Slovenska, Veľkej Británie, Talianska, Nemecka, Austrálie a Českej republiky. Miesto
headlinera festivalu patrilo britskej formácii !Audacious. Sprievodný program ponúkol bloky zaujímavých prednášok a workshopov na rôzne témy, talkshow ČEKY
point s hosťami ako Dan
Bárta a End.ru, projekt
Godzone, tanečné divadlo ATak a mnoho
ďalších. Nechýbal ani
detský kútik, rehoľná
kaviareň so službou
ucha, Domka stan s ponukou oddychových
aktivít, či ďalšie možnosti na príjemne strávenie času na festivale.

S KÝM SPOLUPRACUJEME
• v duchu poslania pozývame a vstupujeme do spolupráce s tými, ktorým záleží na výchove mladých
• svoju činnosť vykonávame najmä v spolupráci so zložkami saleziánskej rodiny: Saleziánmi don Bosca (SDB),
Združením saleziánov spolupracovníkov (ASC) a Dcérami Márie Pomocnice (FMA)
• spolupracujeme aj s ďalšími organizáciami ako Laura, Rada mládeže Slovenska, eRko a Savio
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PUBLIKÁCIE
V roku 2013 vytvorila Domka nové brožúry pre 2 kurzy Školy pre animátorov.
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AKO A KDE SA
PROPAGÁCIA
Na
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prezentáciu svojej činnosti najčastejšie využívala
Domka – Združenie saleziánskej mládeže svoje vlastné webové stránky. Ide o web ústredia (www.domka.sk), projektu
Festival Lumen (www.fln.sk), kurzov Cesty zrenia (www.
cestyzrenia.domka.sk), či 27 samostatných webstránok
stredísk. O svojich aktivitách informovala organizácia
v závislosti od ich druhu aj na rôznych externých webových stránkach. Významné miesto patrilo tiež prítomnosti
na sociálnej sieti Facebook, kde boli medializované celoslovenské aktivity Domky, informácie z diania na ústredí,
či v strediskách, ako aj širšie ponuky a správy. Vďaka členstvu v DBYN sa uverejňovali správy z akcií Domky aj
na zahraničných webstránkach, či magazínoch.

Infomácie o činnosti, či zaujímavých projektoch organizácie boli uverejňované aj v časopise Don Bosco dnes,
či v Katolíckych novinách. Tlačená forma mala svoje miesto aj vo viacerých strediskách, kde vychádzajú pod
záštitou mladých domkárov rôzne časopisy. Tí taktiež pomáhali aj pri tvorbe relácie Saleziánsky magazín, pre
ktorý pripravovali video reportáže zo zaujímavých momentov života svojho strediska. Reportáže boli vysielané
v TV Noe a TV Lux a zverejňované na YouTube kanále „Saleziáni“. V roku 2013 sa tiež natočil videospot, ktorý
hovorí o poslaní organizácie a bol prezentovaný na viacerých väčších podujatiach, ako aj zdieľaný na YouTube
kanále „Domka Ustredie“. Odvíjajúc sa od partnerstiev s externými organizáciami mala Domka priestor na svoju
propagáciu aj v rádiu Európa 2, či viacerých regionálnych televíziách.

PREZENTUJEME
EXTERNÉ PODUJATIA
Počas uplynulého roka sa Domka, najmä vďaka jej dobrovoľníkom, zapojila do viacerých
externých podujatí, počas ktorých bol priestor aj na prezentáciu organizácie.

V rámci celoslovenských akcií domkári podporili a zapojili sa do aktivít občianskeho
združenia Fórum života (Národný pochod za život, Sviečka za nenarodené deti).

Vyjadriť to, že aj mladých ľudí sa staroba dotýka, sa viac ako 40 domkárov rozhodlo
zapojením sa do zbierky pre seniorov Lienka pomoci organizovanou Nadáciou SOCIA.

V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sa v novembri vybralo do ulíc vyše 115 dobrovoľníkov aby podporilo verejnú zbierku Hodina deťom.

Domka tiež spolupracovala s organizáciou Laura, združenie mladých pri príprave projektov pôstnych (Forty
for you) a adventných zamyslení (Projekt Vianoce) pre mladých. Dlhodobo podporuje aj celoslovenskú zbierku

Tehlička pre deti ulice slúžiacu na pomoc v chudobných krajinách, ktorej organizátorom je o. z. Savio. Nemenej
významné boli tiež viaceré verejné podujatia na miestnych úrovniach, do ktorých boli strediská Domky zapojené spolu so samosprávou, neziskovými organizáciami, alebo iným spoločenstvom.
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FINANČNÁ SPRÁVA

ĎAKUJEME
Naša vďaka patrí predovšetkým dobrému Pánu Bohu, ale aj všetkým mladým, dobrovoľníkom a animátorom,
ktorí dávajú svoj čas a pomocnú ruku pre druhých. Ďakujeme tiež rodičom, našim spolupracovníkom a dobrodincom za ich podporu, priazeň a dôveru.

FINANČNÝ PREHĽAD ústredia Domky za rok 2013

VÝNOSY

Dotácie z verejných zdrojov		
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Príspevky od členov, darcov a iné
Tržby z predaja služieb a tovaru		
Úroky					
SPOLU					
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295 718 €
11 857 €
49 752 €
9 156 €		
26 €		
366 509 €

81%
3%
14%
2%
0%
100%

NÁKLADY

Materiál, vybavenie a cestovné		
Služby					
Mzdy, dohody, odvody			
Príspevky organizačným zložkám
Ostatné náklady a odpisy		
Daň z príjmov				
SPOLU					

Hospodársky výsledok z účtovnej závierky
8 140 €
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29 691 €
75 551 €
106 673 €
138 996 €
6 122 €		
1 335 €		
358 369 €

8%
21%
30%
39%
2%
0%
100%

