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VERÍME
MLADÝM

DOMKA
Domka – Združenie saleziánskej mládeže
spájala v roku 2017 už 8400 členov v 30
strediskách na celom Slovensku. Počtom
členov, dobrovoľníkov a aktivít patrí
viac ako dve desaťročia k najväčším
mládežníckym organizáciám na Slovensku.
Je súčasťou Rady mládeže Slovenska (RmS)
a na medzinárodnej úrovni je členom
Saleziánskeho mládežníckeho hnutia (SYM)
či organizácie Don Bosco Youth-Net (DBYN),
ktorá združuje saleziánske mládežnícke
organizácie v Európe.
V roku 2017 sa 786 animátorov venovalo
pravidelným týždenným stretnutiam
rovesníckych skupín v podobe stretiek
a krúžkov. Popritom zabezpečovalo
1262 dobrovoľníkov organizáciu interných
a externých podujatí. Vďaka ich aktívnej
činnosti a obetavému zapojeniu bolo možné
zrealizovať 1353 podujatí na strediskovej
a 23 na celoslovenskej úrovni.

POSLANIE

SPOLUPRÁCA

Domka sa venuje sprevádzaniu
mladých, ktorým cielene vytvára
priestor pre angažovanosť a ponúka
dôveru, zodpovednosť a podporu,
primeranú ich veku a schopnostiam,
aby ich podporila vo vyzrievaní.
Nadväzuje na výchovnú skúsenosť
sv. Jána Bosca.

Domka realizuje svoju činnosť v priamej spolupráci s katolíckou
rehoľou Saleziáni dona Bosca (SDB) a laickým Združením
saleziánov spolupracovníkov (ASC). Bližšie spolupracuje
s organizáciou Laura, združenie mladých, občianskym
združením SAVIO, Združením exallievov don Bosca či katolíckou
rehoľou Inštitút Dcér Márie Pomocnice (FMA).

V roku 2017 vypracoval sekretariát
v spolupráci s predsedníctvom
nový strategický plán pre školské
roky 2017 – 2022, ktorý vo veľkej
miere nadväzuje na zjednocovanie,
prepájanie, sieťovanie, otvorenosť
a spoluprácu na miestnej i národnej
úrovni. Nechýbajú témy vzdelávania
a rozvoja mladých, dobrovoľníctva
spolu s podporou altruizmu
či budovania spoločenského
povedomia.

PREDSEDNÍCTVO

Najvyšším orgánom Domky je Valné
zhromaždenie, ktoré tvoria zástupcovia
jednotlivých stredísk a zasadá spravidla
raz ročne. Na stretnutí v marci 2017
volili zástupcovia stredísk nového
predsedu združenia, dvoch nových
členov predsedníctva a dvoch
domkárov do kontrolnej komisie.

Predsedníctvo je najvyšším
orgánom združenia v čase medzi
Valnými zhromaždeniami. Tvoria
ho predseda, ktorý je štatutárnym
zástupcom organizácie a ďalší šiesti
volení členovia. V roku 2017 malo
predsedníctvo dvanásť stretnutí
a dvakrát hlasovalo elektronicky.

SEKRETARIÁT
Ján Holubčík SDB, predseda
Pavol Boka SDB
Peter Kertys ASC
Andrej Leitner
Terézia Liptáková
Katarína Holeková
Michal Jackovič

Školský rok 2016-2017
Jaroslav Timko, riaditeľ sekretariátu
(do januára 2017)
Lýdia Ondrejkovová, predsedníčka
Domky (do marca 2017)
Igor Slaninka, ekonóm
Pavol Makara, účtovník
Andrea Boboková, administratíva
a zahraničie (do augusta 2017)
Kristína Zelná, PR, podujatia
a archivácia
Školský rok 2017-2018
Andrej Skala, riaditeľ sekretariátu
Ján Holubčík, predseda Domky
Igor Slaninka, ekonóm
Igor Kalafut, účtovník stredísk (od
septembra 2017)
Kristína Zelná, PR, podujatia,
administratíva, zahraničie a archivácia

KONTROLNÁ
KOMISIA
Kontrolnú komisiu tvorili v roku
2017 šiesti členovia. V spolupráci
so sekretariátom kontrolovali
účtovníctvo stredísk v rámci
účtovných kontrol, ktoré sa
uskutočnili v Bratislave a Poprade.
Daniela Polakovičová, predsedníčka
Lucia Blahúsová
Jana Blahúsová
Lýdia Veselá
Pavol Makara
Lucia Hallonová

ŠTRUKTÚRA

VALNÉ
ZHROMAŽDENIE

BARDEJOV
535

POČET ČLENOV

NÁMESTOVO
238
NOVÁ DUBNICA
372

TRNAVA
318

IVANKA PRI DUNAJI
72
BRATISLAVA
2456

RUŽOMBEROK
64

BANSKÁ BYSTRICA
372

KAPLNA
205
Daliborovo nám. 199
Mamateyova 747
Miletičova 1043
Trnávka 459
Sekretariát 8

LISKOVÁ
101

PARTIZÁNSKE
211

ZLATÉ
MORAVCE
85

ZVOLEN
91

UZOVSKÝ
ŠALGOV
70

POPRAD
331

DUBNICA NAD VÁHOM
221

SENICA
283
ŠAŠTÍN
13

ŽILINA
522

SABINOV
143

BREZNO
143
ROŽŇAVA
154

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
42
PREŠOV
265

KOŠICE
739

HUMENNÉ
170
MICHALOVCE
184

8400

STREDISKÁ

STRETKÁ
A KRÚŽKY

LETO & TÁBORY

Kľúčovými aktivitami sú pravidelné
stretnutia základných kolektívov
v podobe „stretiek“ rovesníckych
skupín pod vedením vedúcich –
animátorov. Ďalšou formou sú
záujmové krúžky, vďaka ktorým
majú účastníci možnosť rozvíjať
svoje schopnosti a zručnosti.

Vyvrcholenie pravidelnej činnosti
jednotlivých kolektívov Domky
prichádza počas letných prázdnin.
V takmer všetkých strediskách
sú v ponuke pobytové či denné,
prímestské alebo pridedinské
tábory.

V roku 2017 fungovalo v 30
strediskách Domky 524 stretiek
a krúžkov.

V roku 2017 zrealizovali strediská
viac ako 89 táborov.

INÉ PODUJATIA
Počas roka zas ponúkajú strediská
spoločné výlety, zväčša víkendové
alebo jednodňové, pre kolektívy
alebo všetkých členov s konkrétnym
zameraním – lyžovačka, koledovanie,
veľkonočný výlet, aktivity zamerané

na rozvoj sociálneho vnímania
a službu, ako napr. pomoc sociálne
slabšej skupine, návšteva detského
domova či domova dôchodcov
a pod. Organizujú tzv. otvorené
podujatia určené širokej verejnosti,
najmä na prelome školských rokov
– bodka za prázdninami, otvorenie
strediska, ale aj počas roka v podobe
spoločenských či divadelných podujatí.
Aktívnejšie strediská vychádzajú so
svojou činnosťou na verejné miesta,
ako sú parky či ulice a ponúkajú
streetworkové aktivity.
Súčasťou činnosti Domky sú vo veľkej
miere duchovné ponuky v podobe
duchovných obnov a cvičení, počas
ktorých sa účastníci zamýšľajú nad
svojím životom a prehodnocujú svoje
postoje i životné napredovanie.
V roku 2017 zorganizovala Domka
723 jednodňových podujatí a 224
viacdňových podujatí.

SLOVENSKO

ŠPORTOVÉ
AKTIVITY
Strediská každoročne pripravujú
turnaje a súťaže pre športových
nadšencov z celého Slovenska.
Súťaží sa najmä v lezení, hokejbale
či futbale.
V roku 2017 zorganizovala Domka
7 celoslovenských športových
podujatí pre viac ako 800
účastníkov a ďalších mladých
prítomných na podujatiach.

ŠKOLA
PRE ANIMÁTOROV
Štyri víkendové stretnutia v období
dvoch rokov rozvíjajú schopnosti
mladých animátorov od 16 rokov.
Hlavným cieľom je prehĺbenie
a skvalitnenie animátorských
zručností dobrovoľníkov, a tiež
vytvorenie priestoru na vzájomnú
výmenu skúseností. Obsahom
sú témy saleziánska spiritualita,
základy psychológie či pedagogiky,
ktoré ponúkajú lektori dynamickou
formou.
V roku 2017 sa na realizácii kurzov
ŠpA podieľalo 14 školiteľov
a absolvovalo ich 96 mladých.

7 NÁVYKOV

SALEZIÁNSKY
PLENÉR

Kurzy „7 návykov skutočne
efektívnych ľudí“ pre mladých
zo stredísk a saleziánsku rodinu
navštevovala v roku 2017 skupina
16 lídrov.

Dvanásty ročník úspešného
výtvarníckeho tábora Saleziánsky
plenér, dal mladým umelcom
možnosť spoznávať techniku
akvarelu a rozvíjať zručnosti
v oblasti kresby. Zúčastnilo sa ho
33 mladých z celého Slovenska.
Témou sa tentoraz stalo motto:
„Pečatenie okamihov krásy”,
s podtitulom „Namaľuj všetko
na čo nechceš zabudnúť”.

Vďaka spolupráci s firmou
FranklinCovey, mali možnosť
absolvovať školenie, ktoré vychádza
z knihy Stephena R. Coveyho
„7 návyků skutečně efektivních
lidí“ a tvorí základ pre zefektívnenie
a skvalitnenie vedenia (leadership)
na osobnej, medziľudskej, tímovej
aj manažérskej úrovni.

FESTIVAL LUMEN
Festival Lumen je openair festival
modernej kresťanskej hudby
a najväčší gospelový festival v strednej
Európe, zameraný na medzinárodnú
hudobnú šou plnú kvalitnej hudby
a povzbudenia do života. Okrem
zážitkov z vystúpení gospelových
hudobných skupín ponúka víkendový
festival duchovné povzbudenia
a priestor pre modlitbu cez službu
ucha i sväté omše. V programe sú
zahrnuté workshopy, prednášky,
divadlá a program pre deti.
Tohoročný festival sa niesol v duchu
motta „Touch the sky“ a zároveň bol
oslavou štvrťstoročia. Na Radničnom
nádvorí v Trnave mohli mladí
tentoraz navštíviť spoločné priestory
„Domka a Laura obývačky“, ktorá
vznikla v spolupráci s Laurou,
združením mladých. Hlavnými
usporiadateľmi Festivalu Lumen sú
každoročne dobrovoľníci zo stredísk.

BLAHOREČENIE
SALEZIÁNA KŇAZA
TITUSA ZEMANA
Mladí zo všetkých kútov republiky
sa spoločne stretli 29. septembra
v Bratislave, aby spoločne oslávili
najväčšiu udalosť v cirkvi na Slovensku
za posledných viac ako dvadsať rokov.
Ubytovanie na víkend blahorečenia
im poskytli rodiny mladých zo štyroch
miestnych stredísk. V sobotu
30. septembra už v dave 25 tisíc
návštevníkov sledovali blahorečenie
saleziána kňaza Titusa Zemana,
mučeníka pre duchovné povolania
z obdobia totality.
Víkendový program pokračoval
slávnostným ceremoniálom
v bratislavskej HANT Aréne a deň
zakončili spoločným stretnutím
v stredisku Bratislava Trnávka.
V nedeľu ešte navštívili rodisko
nového blahoslaveného vo Vajnoroch.

Vďaka členstvu v európskej sieti
saleziánskych mládežníckych
organizácií Don Bosco Youth-net
(DBYN) a jej partnerskej spolupráci
so zahraničnými organizáciami
sa domkári v roku 2017 zapojili
do niekoľkých medzinárodných
podujatí. Phoenix Summer Camps
vo Veľkej Británii, Summer Camp
v Španielskej Zaragoze, Summer Camp
v Španielskej Barasone, Summer
camp v Barcelone aj Summer oratory
v Rakúsku.
Medzinárodné saleziánske stretnutie
Európy a Blízkeho Východu Confronto
2017 v Talianskom Turíne sa
uskutočnilo po 8. rokoch a výpravu
zo Slovenska tvorilo 9 účastníkov
z rôznych stredísk.

ZAHRANIČIE

SUMMER CAMPS
A CONFRONTO

EXTERNÉ
PODUJATIA

MÉDIÁ A PR

Mladí domkári sa v roku 2017
zapojili aj do príprav externých
podujatí, počas ktorých využili
priestor na prezentáciu organizácie.
V rámci celoslovenských, podporili
viaceré strediská novembrovú
verejnú zbierku Hodina deťom.
Okrem toho združenie partnersky
spolupracovalo na významnom
celoslovenskom projekte Tehlička
pre deti ulice či iniciatíve Slovenskej
katolíckej charity – Láskou proti
extrémizmu. Dopĺňali ich otvorené
podujatia na regionálnej úrovni.

V uplynulom roku boli informácie
o Domke a jej činnosti uverejňované
vo veľkej miere na sociálnej sieti
Facebook. Spolu s propagáciou
celoslovenských aktivít tu dostali
priestor aj podujatia stredísk, ktoré
informovali aj prostredníctvom
vlastných facebookových a webových
stránok. Na prezentáciu činnosti
využívali webovú stránku
organizácie i projektu Festival
Lumen. Príležitostne boli informácie
o aktivitách zverejnené aj na viacerých
stránkach externých médií či širšej
saleziánskej rodiny. Správy z podujatí
Domky sa šírili aj prostredníctvom
celoslovenského periodika
Don Bosco dnes. O projektoch
informovali vo vysielaní rádia Lumen,
televízie LUX, českej televízie
NOE či v regionálnych rádiách
a televíziách.

FINANČNÁ SPRÁVA
Prehľad hospodárenia Domky za rok 2017 v EUR
VÝDAVKY
Na organizovanie podujatí:
676 896,30 €
Režijné výdavky:
249 166,15 €
Ostatné:
28 427,60 €
Spolu:

954 490,05 €

PRÍJMY
Dotácie z verejných zdrojov:
295 250,14 €
2%:
188 250,20 €
Účastnícke príspevky:
336 467,04 €
Dary FO a PO:
85 230,38 €
Ostatné:
74 654,91 €
Spolu:

979 852,67 €

ĎAKUJEME!
Naša veľká vďaka patrí všetkým mladým, dobrovoľníkom a animátorom,
ktorí obetujú svoj čas a neváhajú šíriť dobro. Ďakujeme tiež rodičom,
spolupracovníkom a najmä dobrodincom za ich stálu podporu, priazeň
a dôveru.

Vydala Domka – sekretariát v roku 2018. Tento projekt bol podporený z dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,
ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

