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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 Bašnáková 

   Mgr. Vojtech Studénka 

Mgr. Iveta Jankulárová  

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 2014 

 

3.1.1. Vodičský kurz pre mladých dalitov 
 

Prvý projekt uskutočnený v roku 2014 bolo pokračovanie v rozbehnutom projekte, s názvom 

Vodičský kurz pre mladých dalitov. (Obr. 1) Cieľom tohto projektu bolo umožnenie mladým chudobným 

ľuďom absolvovať autoškolu, ktorá by im dopomohla nájsť si vhodné zamestnanie. V súčasnosti je veľký 

dopyt po šoféroch. Po dvoch mesiacoch v autoškole dostali mladí ľudia vodičské oprávnenie a mohli si nájsť 

zamestnanie. Jezuiti s tým majú dobré skúsenosti. Poslali dvoch mladých mužov do autoškoly a za dva 

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

rupií (cca 87 €) za mesiac. Týmto spôsobom je možné vzdelať veľa mladých ľudí. Dnes ľudia, ktorí boli 

zapojení do tohto projektu vlastnia vodičské preukazy a pracujú ako vodiči. (Obr. 2) Vďaka tomuto projektu 

si mnoho mladých ľudí našlo prácu a tak mohli zmeniť život sebe, aj svojej rodine. 

 

3.1.2. Dobrovoľníci 
 

Druhým projektom uskutočneným v roku 2014 bol projekt Dobrovoľníci. Škola Loyola a škola sv. 

Františka Xaverského má v súčasnosti 1190 študentov, zväčša dalitov. Rodičia študentov nemajú finančné 

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

preto prispievajú len veľmi malými sumami. Veľké výdavky taktiež tvoria platy pre učiteľov, ktorých počet je 

nedostačujúci, pretože škola nemôže poskytnúť také finančné ohodnotenie, aké by si predstavovali. Tak 

vznikol projekt Dobrovoľníci. Mnoho dobrovoľníkov malo záujem vycestovať do Indie a pomôcť vo 

vzdelávaní detí. Niektorí boli zamestnaní ako učitelia, ktorí pomáhali s výučbou anglického jazyka alebo 

iných predmetov. (Obr. 3) Vo večerných hodinách, keď mali deti samoštúdium, pomáhali dobrovoľníci 

deťom pri písaní úloh a snažili sa vysvetliť im učivo, ktoré v škole nepochopili, keďže sa učitelia nemôžu 

každému dieťaťu pri takom veľkom počte detí v triedach, plne venovať. Veľmi dôležité pre deti bolo, že si 

medzi dobrovoľníkmi našli dobrých kamarátov, s ktorými sa mohli porozprávať. Počas dňa, kedy mali deti 

voľno, sa spolu s dobrovoľníkmi hrali rôzne hry, či už futbal, kriket, alebo indické hry kho-kho, karrom (Obr. 

4).  

 

3.1.3. Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii 
 

Tretím projektom bolo pokračovanie už v rozbehnutom projekte s názvom Edu aid / Podporme 

vzdelávanie detí v Indii (Obr. 5). Mestečko Manvi v okrese Raichur sa nachádza v najzaostalejšej oblasti 

juhoindického štátu Karnataka, kde žije veľmi veľa ľudí, ktorí sú príslušníkmi kasty nedotknuteľných. Do 

školy Loyola a školy sv. Františka Xaverského, ktorá zahŕňa aj materskú školu, chodia zväčša daliti. Na 

univerzitnej prípravke Loyola študuje 186 študentov a na vysokej škole Loyola 48 študentov, tiež zväčša 

daliti. Rodičia študentov nemajú finančné prostriedky na to, aby svojim deťom hradili školské poplatky a 

výdavky spojené so školskou dochádzkou detí v plnej výške, a preto prispievajú len veľmi malými sumami. 

V roku 2014 prijalo Občianske združenie Cesta domov do programu aj deti z mesta Bijapur, kde školu Loyola 

Yomiuri vedú tiež jezuiti prevažne pre deti zo slumov. 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 a z 

chudoby.  



 

3.1.4. Fond darčekov 
 

Ďalším projektom v roku 2014 bolo tiež pokračovanie v projekte Fond darčekov. Deti v programe 

Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii je možné obdarovať finančným darom prostredníctvom Fondu 

darčekov (Obr. 6). Obdarovaným je vždy konkrétne dieťa a zároveň všetci jeho spolužiaci (Obr. 7). Takto je 

zabezpečené, aby si deti nezávideli a necítili sa menejcenné. Za sumu 20 € je možné obdarovať 50 detí 

perom, ceruzkou, gumou, strúhadlom, pravítkom a zošitom, pričom konkrétne vybrané dieťa dostane 

naviac nejaký špeciálny darček, napr. slovník. Ďalšia možnosť je zaslanie prostriedkov do Fondu darčekov 

bez udania konkrétneho dieťaťa. Tieto prostriedky sú použité na nákup darčekov pre všetky deti. Väčšinou 

ide o nákup teplého oblečenia ako vianočného darčeka pre internátne deti.  

 

 

3.1.5. Nákup záložných zdrojov pre školské internáty 

Piatym projektom v roku 2014 bola zbierka na nákup záložných zdrojov pre školské internáty 

v areáli školy Loyola a školy sv. Františka Xaverského v Manvi (Obr. 8). Táto oblasť trpí častými výpadkami 

elektrickej energie. Krátkodobé výpadky sú bežné. Problémom sú výpadky vo večerných hodinách, kedy 

majú študenti na internátoch samoštúdium, perú si svoje oblečenie a učitelia sa pripravujú na ďalší 

vyučovací deň. Pri výpadkoch elektrickej energie je problém s dodávkami úžitkovej vody, pretože nefungujú 

pumpy na prečerpávanie do zásobníkov umiestnených na streche, nefunguje čistička vody, ktorá vyrába 

pitnú vodu pre všetky budovy v areáli školy. Cieľom tohto projektu je zabezpečiť záložný zdroj elektriny pre 

dva novootvorené internáty pre chlapcov a pre dievčenský internát, ako aj pre ubytovňu pre učiteľky 

a staršie študentky a zároveň kuchyňu a priestory, kde sa deti stravujú. Záložne zdroje zabezpečia jednak 

osvetlenie vo večerných a ranných hodinách ako aj chod ventilátorov v ubytovacích priestorov internátu 

a zlepšia kvalitu života internátnych detí, študentov a miestneho personálu.  

 

 

3.1.6. Nákup dopravného prostriedku pre školu v Manvi 

Šiestym projektom v roku 2014 bol nákup dopravného prostriedku pre školu, resp. internát v Manvi 

(Obr. 9). Pre miestne chudobné deti je vzdelávanie kľúčom k úspešnej budúcnosti. Mnohé deti pre veľkú 

vzdialenosť alebo zlé podmienky v rodinách bývajú na školskom internáte. Zlé hygienické a zdravotné 

návyky spôsobujú, že deti sú často choré. Keďže detí je veľa, každý deň sa nájde pár detí, ktoré sú choré 

a musia ísť k lekárovi. Miestna nemocnica v Manvi je vzdialená 10 minút jazdy autom a odborné vyšetrenia 

sú dostupné v okresnom meste Raichur vzdialenom hodinu jazdy autom. Miestny partner má okrem 

školských autobusov a motoriek k dispozícii len jedno funkčné auto, ktoré je využívané aj na ďalšie sociálne 

aktivity. Z tohto dôvodu často nie je k dispozícii dopravný prostriedok pre potreby chorých detí a návštevy 

lekára. Vďaka novému vozidlu sa choré deti môžu rýchlo dostaviť na vyšetrenie do nemocnice. Taktiež 

mnoho detí, keďže bývajú na internáte a sú dlhú dobu odlúčené od svojej rodiny, bude môcť ísť vďaka 

novému autu navštíviť svoje rodiny. Auto bude tiež využívané na kontrolu sociálnej situácie rodín detí pred 

ich zaradením do programu podpory vzdelávania.  

 

 



3.1.7. Nákup minibusu pre deti zo sirotinca Navy Sanidhya v Bijapure 
 

Ďalším projektom bola zbierka na nákup minibusu pre deti zo sirotinca Nava Sanidhya v Bijapure 

(Obr. 10). Sirotinec pre deti infikované vírusom HIV bol otvorený 10.8.2009 prijatím prvého chlapca menom 

Abishek, ktorý takmer zomrel. Dnes je v sirotinci 28 detí, z toho 23 dievčat a 5 chlapcov. Osoba infikovaná 

vírusom HIV je v tejto oblasti takmer vždy odstrčená zo svojho domova a spoločnosti. Deti sú 

najzraniteľnejšou skupinou a počet HIV/AIDS sirôt narastá. Deťom, ktoré stratia jedného alebo oboch 

rodičov v dôsledku HIV/AIDS, hrozí ukončenie školskej dochádzky. Niektoré deti ostávajú doma, aby sa 

starali o súrodencov, iné sú zo školy vypudené po zistení ich zdravotného stavu. Deti po smrti rodičov žijú so 

svojimi príbuznými, no nedostáva sa im dostatočnej zdravotnej starostlivosti a často je s nimi zle 

zaobchádzané. Prešli si tým skoro všetky deti, ktoré momentálne žijú v sirotinci Nava Sanidhya. Deti 

potrebujú pravidelné lekárske kontroly pre správne nastavenie liečby, tiež bývajú často choré, čo súvisí so 

zníženou imunitou a je potrebný ich prevoz k lekárovi. Keďže vzdelanie je kľúčom k ich úspešnej budúcnosti, 

vedenie sirotinca im chce zabezpečiť kvalitné vzdelanie v kvalitných školách, ktoré sú však od sirotinca 

ďaleko. Budova sirotinca sa nachádza 7 kilometrov od centra mesta. Sirotinec má k dispozícii len jedno malé 

auto, ktoré slúži na zabezpečenie prevozu detí a tiež na nákupy potrebné pre chod sirotinca. Jeho kapacita 

je však nepostačujúca. Nový minibus zlepší tiež kvalitu spoločenského života detí. 

 

 

3.1.8. Stavebné práce na škole v Jagir Pannure 

Ôsmym projektom bolo pokračovanie vo výstavbe školy v dedine Jagir Pannur (Obr. 11). Táto škola 

bude dosť veľká, aby poňala 1000 detí. Je to veľký projekt, na ktorý je treba veľa sponzorov. Škola je 

dvojpodlažná. K dispozícii je momentálne 6 učební na prízemí. Približné náklady na stavbu a vybavenie 

každej triedy sú 17 200 EUR. Tento rok sa spravila fasáda na školu. Vybudovalo sa detské ihrisko s 

množstvom preliezok, šmýkačiek a hojdačiek (Obr. 12). Taktiež sa nakúpili školské lavice do jednotlivých 

tried.  

 

 

3.1.9. Nákup školských pomôcok pre deti v Manvi 

 

Deviatym projektom uskutočneným v roku 2014 bol nákup školských tašiek a kníh pre deti v Manvi 

(Obr. 13). Keďže do školy Loyola a školy sv. Františka Xaverského chodia prevažne chudobní daliti, školské 

pomôcky, ktoré si nie všetci môžu dovoliť, deti veľmi potešili. Cieľom tohto projektu bolo nakúpiť pre deti 

školské pomôcky, tašky a učebnice, aby sa mohli kvalitne vzdelávať.  

 

 

3.2.1. Stavba Inštitútu odborného vzdelávania 

 

Posledným projektom začatým v roku 2014 bola zbierka na zariadenie novej časti Inštitútu 

odborného vzdelávania (Obr. 14) vedený jezuitmi v Bijapure pre spoločensky okrajové skupiny, 

predovšetkým dalitov a kmeňových príslušníkov. Tento inštitút pomohol už stovkám mladých ľudí k 

dobrému zamestnaniu, čo následne znamená zlepšenie životných podmienok pre celé ich rodiny a zvýšenie 

sebaúcty. Úspech je možné vidieť v rastúcom záujme o toto štúdium u mladých ľudí z nižších spoločenských 

vrstiev.  



Projekt má 3 fázy: 

1. Schematické panely elektrických zapojení – 193 964 rupií = 2771 EUR  

(schémy pre generátor, motor, transformátory...) 

2. Nástroje a vybavenie do elektrikárskych dielní - 373 499 rupií = 5336 EUR  

(spínacie relé, transformátory, motory...) 

3. Vybavenie počítačovej miestnosti - 980 000 rupií = 14 000 EUR 

(multimediálna učebňa - projektor, notebook, ozvučenie, stoly a stoličky; počítačová učebňa – stoly 

a stoličky, počítače) 

V roku 2014 sa začalo s výstavbou zariadenia časti Inštitútu odborného vzdelávania a s nákupom 

schematických panelov elektrických zapojení (Obr. 15). 

 
 

3.2.1. Prezentácie činnosti 

• 5.1. Veľké Kostoľany, kostol sv. Víta 

• 6.1. Dunajská Streda 

• 12.1. Dubovany, kostol sv. Michala archanjela 

• 12.1. Pečeňady, kostol Božského Srdca Ježišovho 

• 9.2. Modra 

• 8.4. Banská Bystrica 

• 7.6. festival Lumen, Trnava 

• 10.-12.7. Festival Bažant Pohoda 

  



4. Finančná správa 
 

Príjmy za rok 2014 

Edu aid 75042,72 

Fond darčekov 1227,00 

Stavba školy v Pannure 8697,30 

2% (Stavba školy) 2660,37 

Dobrovoľníci 770,00 

Jeep pre internát 10236,51 

Autoškola v Manvi 133,10 

Tašky a knihy do Manvi 379,67 

Invertory do Manvi 2991,00 

Minibus pre Nava Sanidhya 6540,00 

Zariadenie I.T.I. V Bijapure 1413,00 

Réžia 4014,96 

SPOLU: 114105,63 

 

Výdaje za rok 2014 

Edu aid 71047,34 

Fond darčekov 1129,4 

Stavba školy v Pannure 12929,07 

2% (Stavba školy) 2660,37 

Dobrovoľníci 769,62 

Jeep pre internát 10236,51 

Autoškola v Manvi 322,40 

Tašky a knihy do Manvi 379,67 

Invertory do Manvi 0,00 

Minibus pre Nava Sanidhya 0,00 

Zariadenie I.T.I. V Bijapure 0,00 

Réžia 2035,60 

SPOLU: 101509,98 

 

Prenos do ďalšieho roku 

Edu aid 15429,39 

Fond darčekov 265,64 

Stavba školy v Pannure 366,00 

2% (Stavba školy) 0,00 

Dobrovoľníci 0,38 

Jeep pre internát 0,00 

Autoškola v Manvi 0,00 

Tašky a knihy do Manvi 0,00 

Invertory do Manvi 2991,00 



Minibus pre Nava Sanidhya 6540,00 

Zariadenie I.T.I. V Bijapure 1413,00 

Réžia 3295,75 

SPOLU: 30301,16 

 

Stav účtu 

 VÚB FIO - bežný 

1.1. 18375,93 0 

31.12. 30122,66 11,11 

 

 

 

  



5. Obrázková príloha 
 

Obr. 1 Vodičský preukaz  

 

 

Obr. 2 Vďaka projektu sa zamestal ako vodič rikše 

  



Obr. 3 Dobrovoľník pomáha pri vyučovaní 

 

 

Obr. 4 Voľný čas detí s dobrovoľníkom 

 

 

 

  



Obr. 5 Vzdelávanie detí v programe Edu aid 

 

 

Obr. 6 Obdarovanie detí z Fondu darčekov 

 

  



Obr. 7 Obdarovanie triedy darčekmi z Fondu darčekov 

 

 

Obr. 8 Záložné zdroje pre internáty v Manvi 

 

 

  



Obr. 9 Nové vozidlo pre Manvi 

 

 

Obr. 10 Minibus pre sirotinec v Nava Sanidhya 

 

 

  



Obr. 11 Fasáda školy v dedine Jagir Pannur 

 

 

Obr. 12 Detské ihrisko v škole Jagir Pannur 

 

 

  



Obr. 13 Nákup školských pomôcok pre deti v Manvi 

 

 

Obr. 14 Trieda v Inštitúte odborného vzdelávania 

 

 

 

  



Obr. 15 Nákup Schematických panelov elektrických zapojení 

 

Obr. 16 Prezentácia na festivale Lumen v Trnave 

 



Obr. 17 Prezentácia na festivale Pohoda 

 

 

 

 

 
 
  



Obr. 18 Plagát pre 8. ročník Misijného bazáru v Trnave 6.-7.12. 

 

 

  



Obr. 19 List od predstaveného jezuitov v Manvi 

 

 

 


