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1. Základné informácie 
 
Meno spoločnosti: Cesta domov o.z. 

Sídlo: Špačinská cesta 5, 917 01 Trnava, Slovenská republika 

IČO: 42163501 

Deň vzniku: 27.10.2010 

Právna forma: Občianske združenie 

1.1. Informácie o orgánoch spoločnosti 

 
Predseda:   Mgr. Lenka Rábarová, PhD. 

Podpredsedkyňa:  Mgr. Lucia Šabíková 

Tajomníčka:   Mgr. Lenka Fáziková 

Revízna komisia:   Ing. Lucia Sliačanová 

Ing. Jana Dragúňová (predsedkýňa) 

Ing. Mária Bednárová 

Pokladníčka:    Ing. Mária Bednárová  

Člen:     Mgr. Mário Bosý 

 

2. Poslanie a ciele občianskeho združenia Cesta domov 
 

Občianske združenie Cesta domov (ďalej len “združenie”) vzniklo v roku 2010 primárne za účelom 

pomoci a podpory vzdelávania chudobných detí v Indii. Deti z najnižšej indickej kasty tzv. 

“nedotknuteľných” musia už od malička tvrdo pracovať, nenavštevujú školské zariadenia, sú segregovaní na 

okraj spoločnosti a od vlády sa im nedostáva systematickej pomoci. Vohľadom na politickú, spoločenskú a 

náboženskú situáciu žijú s víziou ťažkého života plného odmietnutia, potupy a tvrdej práce, z ktorej sa 

nevedia svojpomocne vymaniť. Jedným spôsobom, ako zmeniť tento ich osud, je prostredníctvom 

vzdelávania, aby mali v budúcnosti šancu na nezávislosť, lepšie uplatnenie v spoločnosti, osobný a kultúrny 

rast.  

Združenie si stanovilo nasledovné ciele: 

• organizovanie cielenej humanitárnej pomoci doma i v zahraničí a vyhlasovanie verejných zbierok, 

• poskytovanie všeobecne prospešných služieb v zahraničí, s dôrazom na sociálnu pomoc opusteným, 

týraným alebo inak zraniteľným ľuďom a ich rodinným príslušníkom 

• reintegrácia ľudí, obzvlášť detí, ktoré boli vplyvom rôznych podmienok, najmä zdravotných 

a sociálnych, vyčlenené zo spoločnosti, marginalizované a diskriminované, 

• konkrétna pomoc ženám a deťom v životne náročných a záťažových situáciách, 

• organizovanie programu podpory núdznych detí v rozvojových krajinách, 

• zlepšenie kvality života detí a dospelých najmä v rozvojových krajinách, 

• poskytovanie komplexných poradenských služieb (právne, psychologické, sociálne) ženám v núdzi 

a obetiam domáceho násilia, 

• výber, evidenciu, prípravu a vysielanie dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti do 

zahraničia. 

 



Tieto ciele združenie napĺňa prostredníctvom konkrétnych činností, akými sú:  

• získavanie sponzorov pre financovanie vzdelávania a ubytovania chudobných indických detí 

• osveta a informovanie o fungovaní a situácii v Indii, možnostiach jej zmeny a aktívne propagovanie 

programu prostredníctvom: 

o webovej stránky zhromažďujúcej informácie o deťoch zaradených do programu na 

podporu vzdelávania 

o prednášok, workshopov na rôznych podujatiach (napr. festivaly… ), písania príspevkov do 

novinových a webových médií o činnosti združenia 

o možnosti stať sa dobrovoľníkom a aktívne sa zapojiť do prác na jednotlivých projektoch 

• získavanie finančných prostriedkov pre výstavbu školských zariadení a internátov a s nimi 

súvisiacich projektov 

• koordinácia a spolupráca s partnerskými indickými združeniami, ich podpora pri výbere detí do 

programu a s tým spojená administratíva, evidencia a aktualizácia informácií 

• podpora pri riadení celého procesu od výberu a zaradenia dieťaťa do programu až po jeho 

ukončenie 

• aktívna komunikácia so sponzormi, koordinácia korešpondencie medzi sponzorom a podporovaným 

dieťaťom, správa financií 

 

Financie na svoju činnosť združenie získava cez: 

 

• členské príspevky, 

• dary od fyzických osôb, 

• dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia, 

• dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácii, 

• príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia, 

• reklamná a propagačná činnosť, 

• poplatky od dobrovoľníkov. 

 

3. Prehľad činností za rok 2012 
A. Antimalnutričný program v obci Jagir Pannur 

V roku 2012 začal pôsobiť v okolí obce Jagir Pannur antimalnutričný program. V obciach bývajú ľudia z 

tej najnižšej kasty. Väčšinou sú to nevzdelaní roľníci, ktorí celý deň pracujú na poli. Nakoľko sú ženy 

nevzdelané, sú väčšinou bez práce a tak sú ženami v domácnosti. Veľmi častá je detská práca. Ľudia 

nepoznajú hodnotu vzdelania, postavenia žien a detí. Deti sú tu veľmi zanedbané a podvyživené. Vzhľadom 

na to sa začala robiť osveta v Jagir Pannure a okolitých dedinách. Pomocou lekára, dobrovoľníkov a 

miestnych ľudí začal tzv. antimalnutričný program, ktorého cieľom bolo naučiť miestnych obyvateľov 

základy správnej starostlivosti o deti. Nevedeli, že malé dieťa potrebuje pestrú a výživnú stravu, aby mohlo 

správne rásť a vyvíjať sa. Deti mali veľmi zanedbanú hygienu, takže ich tiež bolo potrebné naučiť umývať 

ich, ale aj seba samých. Rodiny, ktoré sa nevedeli správne postarať o svoje deti, boli častokrát vzdialené 

mnoho kilometrov a v období dažďov oddelené od okolitého sveta. Preto vznikla potreba zaobstarať 

automobil, aby mohli dobrovoľníci cestovať za týmito rodinami.  

 



B. EduAid / Podporme vzdelávanie detí v Indii 

Ďalší projekt, ktorý prebiehal v roku 2012, bol zameraný na vzdelávanie detí v mestečku Manvi. Sú to 

deti zo znevýhodnenej kasty „nedotknuteľných“ alebo tzv. dalitov z okolia, ktoré buď denne dochádzajú do 

školy alebo bývajú na školskom internáte a sú podporované v programe EduAid / Podporme vzdelávanie 

detí v Indii. Je to prvá generácia vzdelávaných dalitov, ktorých spoločenské postavenie ich odsúdilo na okraj 

spoločnosti. (Obr. 2). 

Súčasťou programu je možnosť korešpondencie medzi sponzorom a podporovaným dieťaťom. Táto 

komunikácia spolu s každoročnými fotografiami je podporou dôveryhodnosti programu. V roku 2012 začala 

čulá výmena pošty: 

Počet listov a pozdravov z Indie od detí: (termín doručenia) 

• úvodne listy od všetkých detí v programe 

• 35 odpovedí v marci 2012  

• 104 Veľkonočných pohľadníc 

• 8 odpovedí v máji 2012  

• 112 vysvedčení v máji 2012 

• 32 odpovedí v auguste 2012 

• 25 odpovedí v októbri 2012 

 

Počet listov zo Slovenska od sponzorom k deťom: (termín doručenia) 

• 35 listov vo februári 2012 

• 7 listov v marci 2012 

• 23 listov v apríli 2012 

• 17 listov v auguste 2012 

 

História programu EduAid: 

Program spustený v Manvi 2.12.2011 s 211 deťmi. 

Do konca školského roku v apríli 2012, 2 deti z programu odišli.  

V novom školskom roku od júna 2012 - 24 detí do školy nenastúpilo (odsťahovali sa...) 

5.10.2012 pribudlo do programu 39 detí, spolu v programe 224 detí (95 chlapcov a 129 dievčat, 100 detí 

dochádzajúcich z domu, 8 detí dochádzajúcich z iného internátu a 116 detí z Loyola internátu). 

Za prvý rok podporených 179 detí (102 internátnych a 77 dochádzajúcich) 

 

Štatistiky a čísla programu EduAid: 

Prvých 5 obcí, z ktorých pochádza najviac sponzorov: 

1. Bratislava – 26 

2. Trnava – 23 

3. Dechtice – 21 (vzhľadom na počet obyvateľov Dechtice jednoznačne vyhrávajú) 

4. Majcichov – 7 

5. Žilina – 6 

Česká republika – 7 

Iné krajiny - 2 

 

Prvých 5 obcí, z ktorých je podporovaných najviac deti: 

1. Bratislava – 31 

2. Trnava – 25 



3. Dechtice – 23 (vzhladom na pocet obyvatelov Dechtice jednoznacne vyhravaju) 

4. Žilina – 8 

5. Majcichov – 7 

Česká republika – 7 

Iné krajiny - 2 

 

Štatistika najviac chcených detí 

Podľa ročníkov: 

3.rocnik - 32 

4.rocnik - 26 

6.rocnik – 26 

2.rocnik - 25 

5.rocnik - 25 

7.rocnik – 18 

1.rocnik - 9 

9.rocnik – 8 

8.rocnik - 6 

10.rocnik - 3 

LKG - 1 

 

Podľa pohlavia: 

70 chlapcov a 109 dievčat 

 

C. Nákup elektrického transformátora pre Loyola Health Centre 

Tretím projektom v roku 2012 bol nákup elektrického transformátora pre Loyola Health Centre v Jagir 

Pannure. Táto oblasť trpí častými výpadkami elektrickej energie. Nebolo zabezpečené elektrické vedenie 

a centrum nemohlo bez elektrickej energie fungovať (Obr. 3).  

 

D. Nákup darčekov pre deti v škole v Manvi 

Ďalším projektom, ktorý bol zrealizovaný v roku 2012 bolo nakúpenie darčekov pre deti v škole v Manvi 

(Obr. 4). Z fondu darčekov sa pre deti kúpili rôzne školské potreby a hračky (Obr. 4, 5 a 6).  

 

E. Podpora výstavby školy v Jagir Pannure 

 

Piatym projektom, ktorý sa realizoval, bolo pokračovanie výstavby školy v Jagir Pannure (Obr. 7). Obec 

Jagir Pannur je veľmi odľahlá a v monzúnovom období takmer neprístupná. Je pravidelne ohrozovaná 

povodňami, ktoré odrežú všetky cesty a komunikácie. Povodne a suchá sa tu striedajú každoročne. Pre nás 

šokujúca detská práca je tu na dennom poriadku, väčšina detí pasie dobytok. Mnohé deti sú negramotné 

nielen z dôvodu absencie vzdelávacej inštitúcie, ale i z finančných dôvodov. Jezuiti sa rozhodli zastaviť tento 

čoraz viac narastajúci a alarmujúci problém. Škola v Jagir Pannure bude prístupná a prinesie prospech aj 

okolitým dedinám, keďže prijme najmenej 600 detí nielen z Jagir Pannuru, ale i z okolitých obcí. Vyučuje sa 

v nej v anglickom jazyku. Škola v meste Manvi, vzdialená asi 20 km, je pre miestne deti ďaleko a deti zo 

vzdialených dedín ako je Jagir Pannur, ju nemôžu navštevovať z dôvodu absencie dopravných 

prostriedkov. Pre vyriešenie tohto problému menej šťastných a znevýhodnených detí začali jezuiti 



vzdelávací program s internátnymi službami. Kapacita internátu sa rýchlo zaplnila a nie všetky deti dostali 

šancu dostať sa na internát a začať sa vzdelávať. Preto je potrebná ďalšia finančná podpora na rozšírenie 

internátneho komplexu. 

 

F. Výstavba vodovodu v Yaddaldoddi 

Posledným projektom roku 2012 bol začiatok výstavby vodovodu v dedine Yaddaldoddi (Obr. 8). 

Najzávažnejším problémov lokálnych obyvateľov je kontaminácia jediného zdroja pitnej vody. Tým pádom 

pijú vodu zo studne, ktorá je nadmieru slaná a nie je zdravá pre ľudský organizmus. Viacero detí z nášho 

programu podpory vzdelávania pochádza z tejto dediny a musia piť zdraviu nebezpečnú vodu. Najbližší 

zdroj pitej vody je z rieky vzdialenej 6 km od dediny, po ktorú musia pravidelne dochádzať ženy a deti. 

Najlepším riešením bolo zavedenie vodovodného potrubia, ktorým by sa voda privádzala z rieky do dediny, 

pričom by sa voda do dediny čerpala pumpou (Obr. 9 a 10). Vodovodné potrubie bude mať veľmi pozitívny 

dopad na obyvateľov celej dediny, ale aj okolitých dedín, ktorí si budú môcť chodiť pre nezávadnú vodu. 

 

G. Prezentácie činnosti 

• Majcichov 

• Vlčkovce 

• Križovany nad Dudváhom 

• Bojničky 

• Dvorníky 

• Zemianske Sady 

• gymnázium v Hlohovci 

• stánok na festivale Pohoda 2012 

• stánok na Misijnom bazári  

 

„Rodičovské združenia“ (stretnutia so sponzormi): 

• Dechtice 

• Trnava 

 

Médiá: 

• Západoslovenská televízia – relácia Pod Lupou 

  



4. Sumárna finančná správa 

Príjmy za rok 2012, do ktorých sú zahrnuté Zbierky na projekty, Fond darčekov, Edu aid a extra platby, 

predstavujú sumu 49 592,35 EUR. Na projekty v roku 2012 bolo poslaných 29 113,01 EUR. Občianske 

združenie nemá ku koncu roka žiadne úvery. 

Príjmy za rok 2012 

Podpora vzdelávania Edu aid 31145,28 

Fond darčekov 441,00 

Stavba školy v Pannure 518,00 

2% z dane (Stavba školy v Jagir Pannure) 898,59 

Vodovod do Yaddaldoddi 13241,00 

Jeep pre malnutričný 1280,00 

Elektrický transformátor Loyola Health Centre v Jagir Pannure 425,00 

Réžia 1643,48 

SPOLU: 49592,35 
 

Výdaje za rok 2012 

Podpora vzdelávania Edu aid 24339,95 

Fond darčekov 34,00 

Stavba školy v Jagir Pannure 788,00 

2% z dane (Stavba školy v Jagir Pannure) 898,59 

Jeep pre malnutričný projekt 1280,00 

Elektrický transformátor Loyola Health Centre v Jagir Pannure 425,00 

Iné 250,00 

Réžia (bankové poplatky, hotovostné pokladne) 1097,47 

SPOLU: 29113,01 
 

Prenos do ďalšieho roku 

Podpora vzdelávania Edu aid 9348,47 

Fond darčekov 407,00 

Stavba školy v Pannure 0,00 

2% z dane (Stavba školy) 0,00 

Vodovod do Yaddaldoddi 13241,00 

Jeep pre malnutričný 0,00 

Elektrický transformátor 0,00 

Réžia 460,41 

SPOLU: 23456,88 
 

Stav účtu vo VÚB 

1.1.2012 2917,34 

31.12.2012 23069,59 



5. Obrázková príloha 
 

Obr. 1 Antimalnutričný džíp 

 

 

Obr. 2 Podpora vzdelávania detí 

 

  



Obr. 3 Nákup elektrického transformátora 

 

 

Obr. 4 Nákup školských pomôcok 

 

 

 

 

 

 

  



Obr. 5 Hračky pre deti 

 

 

Obr.6 Školské pomôcky pre deti 

 

 

 

  



Obr. 7 Pokračovanie výstavby školy v dedine Jagir Pannur 

 

 

Obr. 8 Materiál na výstavbu vodovodného potrubia 

 
 

 

 

  



Obr. 9 Výstavba potrubia 

 

 

Obr. 10 Čerpadlo na vodu 

 

 


