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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. 

Podpredseda:   Mgr. Mário Bosý 

Tajomníčka:   Mgr. Lucia Šabíková 

Členovia:   Mgr. Lenka Urbanová 

    Mgr. Lenka Bašnáková 

    Mgr. Vojtech Studénka   

 

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. Vzhľadom 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 organizácií, 

• príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia, 

• reklamná a propagačná činnosť, 

• poplatky od dobrovoľníkov. 

 

  



3. Prehľad činností za rok 2013 
 

3.1. Edu Aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii 
Prvý projekt, ktorý sa uskutočnil v roku 2013, bol pokračovaním programu Edu aid / Podporme 

vzdelávanie detí v Indii. Škola Loyola a škola sv. Františka Xaverského, ktorá zahŕňa aj materskú školu, má v 

súčasnosti 973 študentov, zväčša dalitov (Obr. 1). Na univerzitnej prípravke Loyola PU college študuje 186 

študentov a na vysokej škole Loyola college 48 študentov. Rodičia študentov nemajú finančné prostriedky 

na to, aby svojim deťom hradili školné poplatky a výdavky spojené so školskou dochádzkou detí v plnej 

výške, a preto prispievajú len veľmi malými sumami. Ostatné náklady na vedenie školy, vzdelávanie detí 

a ich internátne náklady hradili doteraz členovia Spoločnosti Ježišovej, jezuiti, ktorí školu vedú. Kvôli 

nedostatku dotácií od súkromných donorov hrozilo, že niektoré deti nebudú môcť vo vzdelávaní 

pokračovať. Preto sa občianske združenie Cesta domov rozhodlo pomôcť, aby žiadne z detí nemuselo 

prerušiť, resp. ukončiť školskú dochádzku predčasne. Prostredníctvom programu Edu Aid/Podporme 

vzdelávanie detí v Indii je možnosť pomôcť konkrétnemu dieťaťu a tým zabezpečiť, že vybrané dieťa bude 

môcť vo vzdelávaní pokračovať a tak dostane šancu zlepšiť svoj život a vymaniť sa z kastovníckej poroby 

(Obr. 2). 

 

3.2. Fond darčekov 

Druhým projektom uskutočneným v tomto roku bolo pokračovanie v rozbehnutom projekte s názvom 

Fond darčekov (Obr. 3). Deti v našich projektoch je možné obdarovať finančným darom prostredníctvom 

Fondu darčekov, z ktorého bude pre deti z programu Edu aid/Podporme vzdelávanie detí, zabezpečený 

nákup praktického darčeku (školské potreby, oblečenie, hygienické potreby, atď.), alebo budú prostriedky 

fondu použité na nákup darčekov pre celú triedu určeného sponzorovaného dieťaťa (Obr. 4). Takto bude 

zabezpečené, aby bolo každé dieťa v triede obdarované a necítilo sa menejcenné. Do Fondu darčekov sa 

prispieva počas celého roka. 

 

3.3. Výstavba vodovodnej prípojky v dedine Yaddaldoddi 

V treťom projekte sa pokračovalo vo výstavbe vodovodnej prípojky v dedine Yaddaldoddi (Obr. 5). 

Najzávažnejším problémom, s ktorým sa musia dedinčania v Yaddaldoddi denno-denne vysporiadať, je 

kontaminácia jediného zdroja pitnej vody. Pitie kontaminovanej vody spôsobuje časté ochorenia, obzvlášť 

parazitické, ktorých sa dá len ťažko zbaviť. Aby ľudia v Yaddaldoddi predišli ochoreniam, musia denne 

chodiť pešo 6 km k rieke po vodu. Rozumným riešením by bolo vodovodné potrubie. S jeho výstavbou sa 

začalo v roku 2012. V roku 2013 sa pokračovalo v tomto projekte výstavbou vodovodných prípojok (Obr. 6).  

Na tento projekt bolo vyzbieraných 6 055 EUR. 

 

3.4. Výstavba školy v Pannure 

Ďalším projektom v roku 2013 bolo pokračovanie vo výstavbe školy v dedine Jagir Pannur (Obr. 7). 

Jezuitom sa podarilo vytvoriť povedomie ľudí o potrebe a hodnote vzdelania pre svoje deti. Miestni rodičia 

sú už dnes pripravení posielať svoje deti do školy. To je veľký úspech, pretože pred pár rokmi nemali k tomu 

žiadnu motiváciu a bolo potrebné ich presvedčiť, aby svojim deťom dovolili ísť do školy. Deti veľmi profitujú 

z kvalitného vzdelania, ktoré dostali. Keďže skutočná potreba bola mať dobrú a kvalitnú školu, zriadila sa 

pred pár rokmi škola Loyola a Xavier vo veľkom areáli pri meste Manvi. Takmer všetci študenti sú veľmi 

chudobní, a tým pádom sú na veľmi nízkej priečke sociálno-ekonomického rebríčka. Jedná sa väčšinou 

o dalitov, ktorí sú chudobní a nie sú schopní zaplatiť plné školné. Každé dieťa môže teda zaplatiť iba malý 



poplatok. Na to, aby dostali vzdelanie, musia jezuiti, ktorí školu vedú, zamestnávať plne kompetentných a 

kvalifikovaných učiteľov. Takíto pedagógovia neprídu, ak mzda nebude pre nich predstavovať motiváciu. 

Jezuiti, žiaľ nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami na ich adekvátne ohodnotenie. Preto je 

nevyhnutná pomoc sponzorov. Obec Jagir Pannur je veľmi odľahlá a v monzúnovom období takmer 

neprístupná. Absencia autobusov do školy v Manvi je veľká. Preto vzniklo rozhodnutie postaviť v Jagir 

Pannure školu. Táto škola bude prístupná a prinesie prospech aj okolitým dedinám, keďže prijme najmenej 

600 detí nielen z Pannuru, ale i z okolitých obcí. Vyučuje sa v nej v anglickom jazyku. Približné náklady na 

stavbu a vybavenie každej triedy sú 17 200 EUR (Obr. 8).  

 

3.5. Autoškola v Manvi 

Posledným projektom uskutočneným v roku 2013 bola autoškola v Manvi (Obr. 9). Pri návštevách 

dedín v okolí mestečka Manvi a dediny Jagir Pannur, kde pôsobia indickí jezuiti, je možné nájsť veľa 

nezamestnaných ľudí. Mládež z dediny Jagir Pannur má veľmi slabé ekonomické, sociálne a vzdelanostné 

zázemie. Tým, že patria do kasty nedotknuteľných, sú spoločnosťou marginalizovaní. Bez vonkajšej pomoci 

si nevedia nájsť cestu k lepšiemu životu a prácu. Cieľom tohto projektu bolo umožniť mladým chudobným 

ľuďom absolvovať autoškolu, čo by im umožnilo nájsť si vhodné zamestnanie. V súčasnosti je veľký dopyt po 

šoféroch. Po dvoch mesiacoch v autoškole budú môcť dostať vodičské oprávnenie a budú si môcť nájsť 

zamestnanie. Jezuiti s tým majú skúsenosti, keďže poslali dvoch mladých mužov do autoškoly a za dva 

mesiace sa naučili šoférovať a robiť drobné opravy auta. Teraz sú už zamestnaní a darí sa im, zarábajú 6000 

rupií (cca 87 €) za mesiac. Týmto spôsobom je možné vzdelať veľa mladých ľudí. Náklady na absolvovanie 

autoškoly sa podarilo pre väčšom počte ľudí zjednať na 3 500 rupií (cca 50 €) na osobu, vrátane vystavenia 

vodičského oprávnenia (Obr. 10). 

 

3.6. Prezentácie činnosti 

9.6. Dechtice 

máj festival Lumen, Trnava 

11.-13.7. festival Pohoda Bažant v Trenčíne 

17.10. Ružomberok 

18.10. Jarovnice 

20.10. Leopoldov 

20.10. Smolenice 

20.10. Majcichov 

20.10. Dechtice 

21.10. Trnava 

22.10. UPeCe Bratislava 

23.10. Strážnice, Česko 

24.10. Gaming, Rakúsko 

24.11. Hájske 

24.11. Báb 

14.12. Simo Pastry, Bratislava 

29.12. Piešťany 

 

Médiá: 

27.10. RTVS Relácia Orientácie 

30.11. rádio Lumen  



4. Finančná správa 

 

Príjmy za rok 2013 

Edu aid 51820,89 

Fond darčekov 1729,00 

Stavba školy v Pannure 10020,77 

2% (Stavba školy) 1359,62 

Vodovod do Yaddaldoddi 6055,00 

Autoškola v Manvi 905,40 

Réžia 2729,05 

SPOLU: 74619,73 
 

Výdaje za rok 2013 

Edu aid 49735,35 

Fond darčekov 1967,96 

Stavba školy v Pannure 5423,00 

2% (Stavba školy) 1359,62 

Vodovod do Yaddaldoddi 19296,00 

Autoškola v Manvi 716,10 

Réžia 1873,07 

SPOLU: 80371,10 
 

Prenos do ďalšieho roku 

Edu aid 11434,01 

Fond darčekov 168,04 

Stavba školy v Pannure 4597,77 

2% (Stavba školy) 0,00 

Vodovod do Yaddaldoddi 0,00 

Autoškola v Manvi 189,30 

Réžia 1316,39 

SPOLU: 17705,51 
 

Stav účtu 

k 1.1. 23069,59 

k 31.12. 18375,93 
 

  



5. Obrázková príloha 
 

Obr. 1 Vzdelávanie detí 

 

 

Obr. 2 Vzdelávanie detí v programe Edu Aid 

 

 

  



Obr. 3 Obdarovanie detí z Fondu darčekov 

 

 

Obr. 4 Obdarovanie triedy darčekmi 

 

 

 

  



Obr. 5 Výstavba vodovodného potrubia 

 

 

Obr. 6 Výstavba vodovodných prípojok 

 

  



Obr. 7 Pokračovanie vo výstavbe školy v Jagir Pannure 

 

 

Obr. 8 Výstavba triedy v škole v dedine Jagir Pannur 

 

 

  



Obr.9 Autoškola pre budúcich vodičov 

 

 

Obr. 10 Školenie drobných opráv v autoškole 

 

  



Obr. 11 Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c na návšteve v indických projektoch 

 

 

 

 

Obr. 12 Skupina dobrovoľníkov zo Slovenska a Čiech v indickom Manvi v rámci projektu Misia India 

 



Obr. 13 Zakladateľ školy v Manvi-Pannur, Fr. Eric Mathias na Slovensku 

 

 

 

 



Obr. 14 7. Plagát na Trnavský misijný bazár pre výstavbu Základnej školy v Pannure (India) 

 

 


