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VERÍME MLADÝM

Úvodné slovko predsedníčky
Drahí domkári, drahí priatelia,
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j správy
tretíkrát písať úvodník do výročne
etapy. A to
kej
znamená, že sa blíži koniec neja
tenie
dno
je príležitosť na zastavenie a zho
tých
v
doterajšej cesty. O čo sme sa teda
i?
posledných troch rokoch pokúšal
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biť,
uro
a
iny
saleziánskej rod
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,
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porovať
a spoluprácu. Snažili sme sa pod
snažili sme
ä,
najm
A
i.
dým
kvalitu práce s mla
mladých,
o
žstv
mno
pre
stor
sa vytvárať prie

rajú sa
ktorí preberajú zodpovednosť, otvá
ovať
pre druhých a majú chuť rásť a prac
na sebe.
a priestor
Som veľmi vďačná za Domku. Dáv
mladých.
h
hýc
mno
Pre
pre množstvo dobra.
u.
rizm
cha
sku
Som vďačná za salezián
dnešný
pre
álnu
aktu
i
Považujem ju za veľm
sa
ku
Dom
Cez
kú.
svet a dostatočne hlbo
dým.
mla
hým
mno
k
šíriť
táto charizma môže
ska
zián
sale
ť
žova
uva
e
Cez Domku o nej môž
našu
za
čná
vďa
Som
i.
rodina spolu s mladým
spoluprácu. Každý na svojom
mieste, ale spoločne prispievame
pre dobro mladých.
Som vďačná, že Domka vďaka
nám všetkým môže svoje
poslanie napĺňať aj naďalej.
Lýdia Ondrejkovová
predsedníčka
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Kto sme?
Domka – Združenie salezi
ánskej
mládeže je občianske združe
nie
s celoslovenskou pôsobno
sťou.
Vzhľadom na počet svojich
členov,
množstvo aktivít i dobrovoľ
nícky
potenciál patrí medzi najväč
šie detské
a mládežnícke organizácie
na Slovensku.
V roku 2014 združovala v
32 strediskách
približne 7 500 členov, pre
dovšetkým
detí a mladých vo veku od
6 – 30 rokov.
Dlhé roky patrí medzi akt
ívnych členov
Rady mládeže Slovenska (Rm
S),
na medzinárodnej úrovni
je významným
partnerom a členom Salezi
ánskeho
mládežníckeho hnutia (SY
M)
a organizácie Don Bosco
Youth-Net
(DBYN), ktorá združuje sal
eziánske
mládežnícke organizácie v
Európe.
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Aké je naše poslanie?
dzaniu mladých
Domka sa venuje sprevá
priestor
ľudí. Cielene im vytvára
ka dôveru,
pre angažovanosť a ponú
, primeranú ich
zodpovednosť a podporu
y ich podporila
veku a schopnostiam, ab
kresťanov
vo vyzrievaní v dobrých
dväzuje
a statočných občanov. Na
sv. Jána Bosca.
na výchovnú skúsenosť
ci strategického
V roku 2014 bolo v rám
é obsahové
uvažovania pomenovan
j úrovne
smerovanie celoslovenske
dobie, pričom
Domky pre najbližšie ob
téma líderstva.
kľúčovou témou sa stala
ním chce
V súlade so svojim posla
ľníkom vytvárať
Domka svojim dobrovo
borný ako aj
priestor pre rast tak od
c zamerala
osobnostný a preto sa via

lasti
na prípravu stratégie v ob
rami.
vzdelávania a práce s líd

ME?
S KÝM SPOLUPRACUJE

onáva
Domka svoju činnosť vyk
lupráci s
spo
predovšetkým v priamej
iáni don Bosca
katolíckou rehoľou Salez
ím saleziánov
(SDB) a laickým Združen
spolupracovníkov (ASC).
organizáciou
Bližšie spolupracuje aj s
, občianskym
Laura, združenie mladých
tolíckou rehoľou
združením SAVIO, či ka
(FMA).
Dcéry Márie Pomocnice
ž predsedníčka
V novembri 2014 bola tie
dsedníctva Rady
Domky, zvolená do pre
mládeže Slovenska.
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Štruktúra Domky
Najvyšším orgánom Do
mky, ktoré
tvoria zástupcovia jedno
tlivých stredísk
a zasadá spravidla raz roč
ne, je Valné
zhromaždenie. Na stretn
utí v marci
2014 sa zástupcovia str
edísk venovali
základným výzvam v ob
lasti riadenia,
dobrovoľníctva, ekonom
iky
a zjednocovania. Na zas
adnutí
boli taktiež zvolení noví
členovia
predsedníctva a kontroln
ej komisie.

Predsedníctvo

dníčka
Lýdia Ondrejkovová ASC, predse
Pavol Degro SDB, podpredseda
Richard Ondrišík ASC
Peter Kertys ASC
Martin Královič
Andrej Leitner
Jozef Taliga
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Predsedníctvo Domky je
najvyšším
orgánom združenia v čas
e medzi
Valnými zhromaždeniam
i. Na jeho čele
stojí predseda a podpred
seda, ktorí sú
štatutárnymi zástupcam
i organizácie,
ďalší člen je nominovan
ý Združením
saleziánov spolupracov
níkov, ostatní sú
volení zástupcami stred
ísk. V roku 2014
malo predsedníctvo spo
lu 9 stretnutí,
na ktorých sa venovali str
ategickému
uvažovaniu a viacerým
významným
oblastiam fungovania Do
mky .

Kontrolnú komisiu, ktorá pomáha
strediskám pri ich ekonomickej činnosti,
tvorili v roku 2014 šiesti členovia, ktorí
vykonali kontroly v 9 strediskách
a na ústredí. Zúčastnili sa tiež
4 spoločných kontrol vykonávaných
ústredím Domky.

Kontrolná komisia
Peter Rohal ASC, predseda
Lucia Blahúsová
Jana Blahúsová
Daniela Polakovičová
Lýdia Veselá
Jana Ondrišíková

ÚSTREDIE

Školský rok 2013-14
ústredia
Jaroslav Timko, riaditeľ
dsedníčka Domky
Lýdia Ondrejkovová, pre
ómka
Andrea Jakubíková, ekon
Pavol Makara, účtovník
administratíva
Karolína Noskovičová,
ordinátorka
Martina Homoláková, ko
PR a podujatí
torka
Soňa Okkelová, koordiná
ičie
pre vzdelávanie a zahran
projektu
a
Eva Rušínová, metodičk
Cesty zrenia
by mladých
Katarína Porubská, potre
grafička
Alžbeta Marendiaková,

Školský rok 2014-1
5
Jaroslav Timko, ria
diteľ ústredia
Lýdia Ondrejkovová
, predsedníčka Do
mky
Igor Slaninka, ekon
óm
Pavol Makara, účto
vník
Karolína Noskovičo
vá, administratíva
Martina Homolákov
á, koordinátorka
PR a podujatí, zahr
aničné projekty
Katarína Porubská
, potreby mladých
a administratíva
Eva Rušínová, met
odička projektu
Cesty zrenia
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Banská Byst
Bardejov
nám.
Daliborovo
Bratislava –
a
Mamateyov
Bratislava –
Miletičova
Bratislava –
Trnávka
Bratislava Brezno
d Váhom
Dubnica na
Humenné
unaji
Ivanka pri D
Kaplna
Košice
Lisková
Ludrová
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77

353

59

64

169 73
207

64

52
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215

145
181

338
81

351
204

96

682

218

109

Michalová
Michalovce
Námestovo
Nová Dubnica
Partizánske
Poprad
Prešov
Rožňava
Ružomberok
Sabinov
Šarišské Michaľany
Šaštín
Senica
Trnava
Uzovský Šalgov
Žilina
Zlaté Moravce
Zvolen
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Čomu sa venujeme v strediskách?
Stretková a krúžková činnosť
Už od začiatku fungovania sú
pre Domku významnými piliermi jej
práce pravidelnosť a systematickosť.
Hlavným ťažiskom jej aktivít sú najmä
týždenné stretnutia základných
kolektívov. Pravidelne sa stretávajúce
skupiny spájajú deti a mládež približne
rovnakého veku a sú vedené dvojicou
dobrovoľníkov - animátorov.
Počas stretiek majú ich účastníci
možnosť budovať nové kamarátstva,
efektívnejšie využiť svoj voľný čas
a postupne aj osobnostne rásť
v prostredí zdieľajúcom podobné
hodnoty. V roku 2014 fungovalo
v strediskách Domky po celom
Slovensku 565 základných kolektívov.
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Inou formou systematickej práce
sú záujmové krúžky, v ktorých majú
účastníci možnosť rozvíjať svoje
schopnosti a zručnosti v oblasti,
ktorá ich zaujíma. Krúžky sú zároveň
príležitosťou pre mladých vedúcich,
ktorí majú priestor prezentovať svoje
doterajšie skúsenosti, pomáhať mladým
rásť v kvalite v oblasti zamerania
krúžku, či prehlbovať svoje organizačné
schopnosti. V predchádzajúcom
roku bol najväčší záujem o športové,
spevácke a divadelné krúžky.

Leto & tábory

lnej celoročnej
Vyvrcholenie pravide
jmä počas letných
činnosti prichádza na
silnú a dlhodobú
prázdnin. Domka má
í letných táborov,
tradíciu v organizovan
o ponúka
takmer každé stredisk
denné tábory
pobytové, stanové či
vým kategóriám.
určené viacerým veko
ov medzi sebou
Strediská počas tábor
meny animátorov,
využívajú možnosť vý
spoznaniu
čo prispieva k lepšiemu
nových vzťahov,
stredísk, nadväzovaniu
niu
či vzájomnému obohate
enosťami. V roku
a podeleniu sa so skús
udiala v piatich
2014 sa takáto výmena
strediskách.
h táborov
Okrem viac ako 120-tic
2014 v rámci
realizovaných v roku
kutočnili aj
stredísk Domky sa us
y, a to výtvarnícky
2 celoslovenské tábor
iánsky plenér
tábor s názvom Salez
Tymian.
a miništrantský tábor

Iné podujatia

Okrem pravidel
nej činnosti sa
v strediskách or
ganizujú aj tzv.
otvorené
podujatia. Sú ur
čené širokej vere
jnosti,
zamerané na pr
ezentáciu činnos
ti
ako
aj propagáciu st
rediska. Ide o ku
ltú
rne,
spoločenské, či
divadelné podu
ja
tia
ako
oslava sviatku do
na Bosca, karnev
al,
šarkaniáda, adve
ntné popoludn
ia a iné.
Niektoré stredi
ská realizujú tie
ž
streetworkové
aktivity. Vychád
za
jú
so svojou činnos
ťou na verejné m
iesta ako
sú parky a pripra
vujú program pr
e
deti
a mladých aleb
o sa podieľajú na
zv
eľ
adení
okolia. Súčasťou
činnosti Domky
sú
aj duchovné ak
tivity, ktoré ponú
kajú
mladým priestor
aj duchovne rásť
.
V roku 2014 sa
v Domke zorgan
izovalo
778 jednodňový
ch podujatí
a 303 viacdňov
ých podujatí.
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SALEZIÁNSKY

ÁTOROV
ŠKOLA PRE ANIM

PLENÉR

Základné inform
ácie o kresbe a
maliarskych te
chnikách rozv
íjali mladí
umelci na Sale
ziánskom plen
éri
v roku 2014 už
po deviaty krát
.
Téma minuloroč
ného výtvarníck
eho
tábora, ktoréh
o sa zúčastnilo
39 mladých z ce
lého Slovenska
sa
venovala človek
u - figúre. Pros
tr
iedkom
uchopenia tém
y bol papier a je
ho
výroba. Popri ro
zvíjaniu výtvar
ných
zručností nech
ýbali ani výlety
, či
duchovný prog
ram.

ý sa
ovom kurze, ktor
O účasť na tréning
í
dových stretnut
skladá zo 4 víken
najmä
rokov a je určený
v priebehu dvoch
rokov
animátorov od 16
pre začínajúcich
ku.
edchádzajúcom ro
bol záujem aj v pr
ie
en
ĺb
iestor na preh
Na kurzoch bol pr
stí
átorských zručno
a skvalitnenie anim
enie
níkov a tiež vytvor
mladých dobrovoľ
eností
mnú výmenu skús
priestoru na vzájo
om kurzov je
a inšpiráciu. Obsah
,
alita a pedagogika
saleziánska spiritu
ho
ne
stva a preventív
základy animátor
sca, osobného
systému dona Bo
ote spoločenstva
sprevádzania, hodn
kané neformálnym
a ďalšie témy ponú
.
namickou formou
vzdelávaním a dy
realizácii kurzov
V roku 2014 sa na
ia
iteľov, z toho štyr
podieľalo 16 škol
itelia.
ol
šk
ako pomocní
absolventi kurzov
spolu
orov sa zúčastnilo
Školy pre animát
ky.
ych stredísk Dom
115 mladých z rôzn

CESTY ZRENIA
Kurz Cesty zrenia aj uplynulý rok
pomáhal mladým animátorom
zo stredísk pomenovať špecifické prvky
v jednotlivých vekových kategóriách
chlapcov a dievčatá, ktoré by ich mali
sprevádzať ich cestou zrenia ako aj
miesto a rolu animátora a rodiča
v tomto procese jeho dospievania.
Kurzy, na ktorých sa počas
predchádzajúceho roka zúčastnilo
45 mladých domkárov, ponúkli
aj konkrétne odporúčania, akým
spôsobom vytvárať podmienky pre
integrálny rozvoj detí a mladých.
Na príprave a realizácii kurzov sa
podieľalo 10 školiteľov.
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rediskových

Stretnutie st

rád

zúčastnilo 21
ia, ktorého sa
Téma stretnut
dežníckemu
sk patrila mlá
dí
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st
zo
v
zástupco
uvažovali nad
u. Mladí lídri
m
iz
on
ag
ot
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angažovanosť
iestormi pre
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i
ym
tn
ré
konk
ou dávania
nad dôležitosť
h,
ác
sk
di
re
v ich st
ednosti ako aj
ovania zodpov
dôvery a zver
mladých.
sprevádzania
nad potrebou

Školenie účtovníkov stredísk
V roku 2014 sa uskutočnili 4 školenia,
v rámci ktorých bola účtovníkom zo stredísk
poskytnutá podpora a usmernenie v ich
účtovníckej praxi. Domka aj takto podporuje
rozvoj ich schopností a napomáha k ich
ďalšiemu uplatneniu.

dísk

Návštevy stre

14

2014 stretli
sa počas roku
ia
ed
tr
ús
a
vi
Členo
omky, kedy sa
i 3 stredísk D
so zástupcam
né počúvanie
or pre vzájom
eby
vytvoril priest
tuáciu a potr
na aktuálnu si
ie
an
ov
ag
re
a
v stredisku.

Zahraničie
Uplynulý rok sa 6 animátorov z Dom
ky
zúčastnilo táborov v Belgicku, Česku
a Španielsku. Tréningový kurz absolvov
ali
v Nemecku 3 mladí, kurzu o projekto
vom
manažmente sa v Španielsku zúčastnil
i
2 dobrovoľníci a seminára v Ríme 1 zástu
pca
Domky. Predsedníčka Domky sa na jar
zúčastnila v Ríme Valného zhromaždeni
a
DBYN.
V októbri hosťovala Domka v Bratislav
e
26 zástupcov saleziánskych mládežní
ckych
organizácií z 11 krajín Európy na sem
inári,
ktorý ponúkol pracovníkom s mládežou
informácie o možnosti využitia prog
ramu
Erasmus+ pri vytváraní vzdelávacích
podujatí
a posilnenie schopnosti plánovať a mera
ť
ich dopad.

Festival Lumen & Fiesta

jväčšieho
Už v poradí 22. ročník na
strednej Európe
gospelového festivalu v
Trnave
ponúkol aj v júni 2014 v
vštevníkov
pre svojich vyše 6 000 ná
kvalitných
pestrý program. Okrem
kapiel
zážitkov z vystúpení 10
jín Európy
zo Slovenska a ďalších kra
landsko, Veľká
(Rusko, Chorvátsko, Ho
ka), ponúkol
Británia, Česká Republi
dnášky,
zaujímavé workshopy, pre
či dostatok
ti,
divadlá, program pre de
stretnutia,
priestoru na priateľské
a modlitbu.
duchovné povzbudenia
voľníci, ktorí
Festival organizujú dobro
ého roka.
ho pripravujú počas cel

sa po prvýkrát
Počas Festivalu Lumen
e saleziánskej
uskutočnilo aj stretnuti
, ktorého
mládeže s názvom Fiesta
ločenstva
cieľom bolo zažiť silu spo
ktorí zdieľajú
saleziánskych mladých,
a majú odvahu žiť
don Boscove nadšenie
sti. Myšlienka
ho v bežnej každodenno
častnilo
stretnutia, ktorého sa zú
znela „Bez teba
približne 550 mladých,
a dôležitosť
to nejde“. Symbolizoval
adého, ktorý
prítomnosti každého ml
eziánskeho
prispieva na budovaní sal
ú časť
diela. O kultúrno-zábavn
ediská
str
4
programu sa postarali
Domky.
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Ako a kde sa prezentujeme?
Za významný komunikačný kanál
ej
považujeme prítomnosť na sociáln
2014
sieti Facebook, kde boli aj v roku
y
ivit
pravidelne medializované akt
edí
Domky, informácie z diania na ústr
.
dísk
stre
í
alebo zo zaujímavých podujat
Väčšina stredísk hovorilo o svojej
kových
činnosti aj na vlastných faceboo
stránkach.
Na prezentáciu našej činnosti sme
edia,
využívali tiež webovú stránku ústr
projektu Festival Lumen, kurzov
web
Cesty zrenia, ako aj 27 vlastných
ostne
stránok stredísk Domky. Príležit
ich
naš
sa uverejňovali informácie o
aktivitách aj na viacerých web
ej
stránkach externých médií, či širš
so
saleziánskej rodiny. V spolupráci
i
bol
sieťou Don Bosco Youth-Net
och
informácie o zaujímavých projekt
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ii aj na
organizácie čitateľom k dispozíc
zahraničných web stránkach.
Správy z akcií Domky sa šírili aj
Bosco
prostredníctvom časopisu Don
ujú
dnes, ktorého výtlačky sa distribu
ch
po celom Slovensku. Vo viacerý
strediskách vychádzajú časopisy,
covať
vďaka čomu sa domkári učia pra
ť
s informáciami, ako aj medializova
u
činnosť svojho strediska širšiem
okoliu. O konkrétnych projektoch
sme hovorili aj vo vysielaní rádia
iách
Lumen, či iných regionálnych rád
cie
a televíziách. Prostredníctvom relá
o
Saleziánsky magazín sa reportáže
Noe a
aktivitách Domky vysielajú v TV
Počas
e.
TV Lux, ako aj na kanále YouTub
viacero
roku 2014 pripravila Domka tiež
ené
rejn
video prezentácii, ktoré boli uve
ie“.
na YouTube kanále „Domka Ustred

Externé podujatia

Mladí domkári sa v roku 2014 zapojili
do príprav či spolupráce na niekoľký
ch
externých podujatiach, počas ktorých
bol
priestor aj na prezentáciu organizácie.
V rámci celoslovenských akcií sa
dobrovoľníci z Domky zapojili do zbie
rky
pre seniorov s názvom Lienka pomoci,
ako aj do novembrovej verejnej zbierky
Hodina deťom, kedy vyšli
s pokladničkami do ulíc rôznych mie
st
Slovenska.
Viac ako 370 domkárov z 10 stredísk
sa zúčastnilo najväčšieho dobrovoľníc
keho maratónu 72 hodín, ktorý zastrešu
je
Rada mládeže Slovenska.
Okrem iného boli významné tiež
celoslovenské projekty, na ktorých
Domka partnersky spolupracovala (For
ty
for you, Tehlička pre deti ulice) a nem
enej
aj otvorené podujatia na miestnej a
regionálnej úrovni, do ktorých boli
strediská Domky organizačne zapojené
.
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Prehľad hospodárenia
14
ústredia Domky za rok 20
Náklady

cie MŠVVaŠ
Transfery dotá

projektom s PS
strediskám a
pre strediská,
zácie - servis
Správa organi
ky 
a orgánov Dom
chod ústredia
átorov,
Škola pre anim
ie
an
áv
el
zd
V
Cesty zrenia
Iné podujatia
Spolu

98 781 €
132 896 €
24 356 €
10 376 €
266 409 €

Výnosy
Dotácie 
208 891 €
Osobitné výnosy (účastnícke príspevky) 
5 673 €
Tržby z predaja služieb
3 270 €
Prijaté príspevky od organizačných zložiek,
FO a iných organizácii
51 515 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)
5 445 €
Iné
1 232 €
Spolu

Hospodársky výsledok - zisk vo výške 9 617 EUR
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276 026 €

Ďakujeme
Veľká vďaka patrí na
jmä dobrému
Pánu Bohu, ale aj vš
etkým mladým,
dobrovoľníkom a an
imátorom, ktorí
dávajú svoj čas a ne
váhajú deliť sa
s tým, čo dostali a
prinášať dobro
druhým. Ďakujem
e tiež rodičom, našim
spolupracovníkom
a dobrodincom
za ich stálu podpor
u, priazeň a dôveru
.
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