
 

 

 

 

 

 

Výročná správa za obdobie  

od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 
 

Cesta domov, o.z. 

 

 
  



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. Vojtech Studénka  

   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 a rozvojovej 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 

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

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

a obetiam domáceho násilia 

• organizovanie programu podpory núdznych detí v rozvojových krajinách 

• 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 2015 

3.1.1. Dobrovoľníci 
Prvým projektom v roku 2015 bolo pokračovanie v už prebiehajúcom projekte Dobrovoľníci. 

Program Edu Aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii sa zameriava na najchudobnejšie, či diskriminované 

deti pochádzajúce z najnižšej kasty v Indii, z kasty nedotknuteľných. Veľa z týchto detí predtým nikdy do 

školy nechodilo, pretože museli od útleho veku pomáhať svojím rodičom pracovať. Ďalší odišli zo štátnej 

školy kvôli obrovskej diskriminácii a šikane. Vzdelávanie v súkromných školách vedených jezuitmi je preto 

pre nich životnou šancou a jediným riešením ich nespravodlivej situácie. Na to, aby sme však mohli 

zabezpečiť týmto deťom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu sú potrebné finančné prostriedky. Práve 

Program podpory vzdelávania detí pomáha získavať túto finančnú pomoc. Na kvalitné vzdelanie treba aj 

veľký počet učiteľov. No keďže jezuiti nemajú pre učiteľov dostatok financií, ktoré by predstavovali pre nich 

dostatočné ohodnotenie a motiváciu prísť do Manvi učiť, je počet učiteľov nedostačujúci. Preto vznikol aj 

projekt Dobrovoľníci, kde prichádzajú dobrovoľníci z celého sveta, aby pomohli deťom. Či už to je pomocou 

vzdelania, kde môžu vyučovať predmety ako angličtina, matematika a mnohé iné, alebo doučovaním, keď 

majú deti samoštúdium. Dobrovoľníci sú veľmi kreatívni, trpezliví, otvorení učiť sa nové veci, majú radi 

flexibilnú prácu a hlavne pozitívny vzťah k deťom. Dobrovoľníci taktiež pomáhajú deťom s písaním listov pre 

sponzorov, robia fotografie, navštevujú rodiny podporovaných detí a tiež pomáhajú s ľahkými 

administratívnymi úlohami (Obr 1). Vzdelávanie je základným pilierom rozvoja jednotlivca, ale aj celej 

spoločnosti. Byť dobrovoľníkom v programe Cesty domov je možnosťou priamo sa spolupodieľať na 

podpore vzdelávania chudobných a diskriminovaných detí.  

 

3.1.2 Edu aid/ Podporme vzdelávanie detí v Indii 

Druhým projektom uskutočneným v roku 2015 bolo tiež pokračovanie v už prebiehajúcom projekte 

Edu Aid/ Podporme vzdelávanie detí v Indii (Obr. 2). Škola Loyola a škola sv. Františka Xaverského, ktorá 

zahŕňa aj materskú školu, má v súčasnosti 973 študentov, prevažne dalitov. Na univerzitnej prípravke 

Loyola študuje 186 študentov a na vysokej škole Loyola 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 ako aj 

náklady spojené s deťmi 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.  

 

3.1.3. Fond darčekov 

Ďalším projektom bol projekt Fond darčekov, ktorý taktiež nebol nový (Obr. 3). Deti v našich 

projektoch je možné obdarovať finančným darom prostredníctvom Fondu darčekov. Môže sa obdarovať 

konkrétne dieťa z programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí, pre ktoré sa kúpia potrebné veci, ako 

školské potreby, ale taktiež i hračky. Zároveň ono a všetci jeho spolužiaci v triede budú obdarované 

rovnakými praktickými darčekmi - zväčša školskými potrebami. Takto je zabezpečené, aby si deti nezávideli 

a necítili sa menejcenné. Za 20 € je možné obdarovať 50 spolužiakov v triede perom, ceruzkou, gumou, 

strúhadlom, pravítkom a zošitom, pričom konkrétne vybrané dieťa dostane naviac nejaký špeciálny darček, 

napr. slovník. Ďalšia možnosť je poslanie prostriedkov bez udania konkrétneho dieťaťa. Tieto finančné 



prostriedky z Fondu sú použité na nákup darčekov pre všetky deti. Napr. teplé oblečenie ako vianočný 

darček pre internátne deti.  

 

3.1.4. Podpora prevádzky sirotinca sv. Jozefa vo Vijaypure  

Štvrtým projektom v roku 2015 bola podpora chodu sirotinca sv. Jozefa vo Vijaypure (Obr. 4). Tento 

sirotinec je pod vedením rehoľných sestier, ktorých finančné prostriedky od vonkajších sponzorov neboli 

dostačujúce na kvalitné vedenie tohto sirotinca. Preto sa občianske združenie Cesta domov rozhodlo 

finančne pomôcť. Mnohé deti sú choré alebo prišli do sirotinca vo veľmi zlom stave. Treba im zabezpečiť 

dobrú zdravotnú starostlivosť a lieky. Taktiež deti študujú v školách, do ktorých ich treba dennodenne voziť 

a po škole ich vyzdvihnúť. Treba im kúpiť školské uniformy, učebnice, školské pomôcky a zaplatiť školné. 

Keďže ide o siroty, bývajú na internáte, na ktorom je treba platiť ubytovanie, stravu, hygienické pomôcky 

a ošatenie pre deti. Ide o malé deti, ktoré sa radi hrajú, a preto sme im zabezpečil aj hračky a rôzne hry. 

 

3.1.5. Podpora stavby a zariadenia Inštitútu odborného vzdelávania vo Vijayapure 

Ďalším projektom v roku 2015 bola stavba a zariadenie technickej priemyselnej školy vo Vijayapure 

(Obr. 5). Jezuiti z provincie Karnátaka vedú Inštitút odborného vzdelávania vo Vijayapure pre spoločensky 

okrajové skupiny, predovšetkým pre 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, pre ktorých je tento inštitút symbolom nádeje v ich inak beznádejnej situácii. 

Inštitút bol založený v roku 1999 vo Vijayapure kvôli veľkému počtu mladých ľudí, ktorí predčasne prerušili 

školskú dochádzku a ostali nekvalifikovaní a bez práce. Momentálne poskytuje inštitút odborné vzdelávanie 

v dvoch odboroch, konkrétne v odbore elektrotechniky a motorovej mechaniky. Popri týchto dvoch 

odboroch poskytuje inštitút tri neformálne jednoročné odbory: elektrikár a motorové prevíjanie; 

automechanik a zvárač. Študenti majú nielen teoretické hodiny, ale aj praktické a audiovizuálne hodiny. 

Popri tom majú technické kreslenie, prírodné vedy, výpočtovú techniku, angličtinu ai. Študenti taktiež 

chodia na prax do rôznych dielní vo Vijayapure. Po skončení praxe je väčšina študentov zamestnaná v tých 

istých dielňach, kde praxovali. Keďže študenti dochádzali do inštitútu zo vzdialených dedín, vznikla potreba 

internátov pre týchto študentov. Spočiatku bola časť Inštitútu po menších úpravách využívaná na 

ubytovanie, neskôr bol z dôvodu potreby poskytnutia bezpečného bývania pre študentov vybudovaný 

samostatný internát. Na internáte majú študenti priestor pre voľnočasové aktivity, samoštúdium a učia sa 

časovému manažmentu. Každý študent je za niečo zodpovedný, čo ich má naučiť zodpovednosti za vlastný 

život a pomôcť im v budúcnosti. Asi 85 % študentov si nájde prácu hneď po ukončení odborného 

vzdelávania. 10 % študentov pokračuje v štúdiu, poniektorí dokonca získajú vysokoškolské tituly. Iba pre 5 

% študentov je ťažké sa realizovať. Asi 5 % bývalých študentov pracuje v zahraničí (prevažne zvárači), 15 % 

podniká, 10 % je zamestnaných v oblasti elektroniky a servisu mobilných telefónov. Kvôli nedostatku 

finančných zdrojov nebola doteraz postavená primeraná budova a vyučovanie. Taktiež praktické cvičenia 

prebiehali v provizórnych prístreškoch s plechovou strechou, čo bolo spojené s veľkým ruchom, 

neznesiteľnými horúčavami v lete a nepríjemným chladom v zime. S pomocou štedrých dobrodincov 

začiatkom roku 2015 začala výstavba skromnej, finančne nenáročnej budovy s tým najpotrebnejším 

zariadením na akademické účely. Budova bude mať 6 tried, počítačovú miestnosť a knižnicu.  

 

3.1.6. Zaradenie sirotinca v Nava Sanidhya vo Vijayapure 



Šiestym projektom v roku 2015 bolo zariadenie sirotinca v Nava Sanidhya vo Vijayapure (Obr. 6). 

Sirotinec pre deti infikované vírusom HIV bol otvorený 10.8.2009 prijatím prvého chlapca menom Abishek, 

ktorý takmer zomrel. Dnes je v sirotinci 40 detí. 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, často je s nimi zle zaobchádzané. Prešli si tým skoro všetky deti, ktoré 

momentálne žijú v sirotinci Nava Sanidhya. Vďaka dobrodincovi zo Slovenska sa realizuje prístavba 

sirotinca, ktorého kapacita a priestory boli nedostačujúce. Následne bude priestory treba zariadiť nábytkom 

a pretvoriť novostavbu na domov, v ktorom sa siroty nebudú cítiť cudzo. Cieľom tohto projektu bolo zlepšiť 

kvalitu spoločenského života detí v sirotinci, zabezpečiť čistú pitnú vodu, naučiť deti samostatnosti 

a zodpovednosti, zlepšiť hygienické návyky, zabezpečiť ochranu pred hmyzom a potenciálnych zdravotným 

rizikom a zabezpečiť ichtyoterapiu. Sirotinec bol vybavený novými posteľami pre deti, kobercami, skriňami, 

stoličkami stolíkmi a mnohými potrebnými vecami.  

 

3.1.7. Nákup minibusu pre sirotinec Nava Sanidhya 

Siedmym projektom bol nákup minibusu pre deti zo sirotinca Nava Sanidhya vo Vijaypure (Obr. 7). 

Deti potrebujú pravidelné lekárske kontroly pre nastavenie liečby, tiež bývajú často choré a je potrebný ich 

prevoz lekárovi. Keďže vzdelanie je kľúčom k ich úspešnej budúcnosti, vedenie sirotinca im chce zabezpečiť 

kvalitné vzdelanie v 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, ale 

aj na nákupy potrebné pre chod sirotinca. 

 

3.1.8. Nákup invertorov pre školské internáty v Manvi 

Posledným projektom v roku 2015 bol nákup invertorov pre školské internáty v Manvi (Obr. 8). 

Problémom sú výpadky vo večerných hodinách. Je to čas, keď študenti na internátoch majú samoštúdium, 

keď si ručne perú svoje oblečenie, keď sa môžu hrať, keď sa pripravujú na nočný odpočinok a učitelia sa 

pripravujú na ďalší vyučovací deň. Pri výpadkoch elektriny je problém s dodávkami úžitkovej vody, pretože 

nefungujú pumpy na prečerpávanie do zásobníkov umiestnených na streche, taktiež nefunguje čistička 

vody, ktorá vyrába pitnú vodu nielen pre obyvateľov internátov a miestnu kuchyňu, ale aj pre všetky 

budovy v areáli školy. 

 

3.1.9. Prezentácie činnosti 

• 5.6. festival Lumen 

• 5.6. Giraltovce 

• 6.6. Chminianska Nová Ves 

• 7.6. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Poštová ulica 1645/1, Piešťany 

• 14.6. Dolná a Horná Krupá 

• 21.6. Lehota Pri Nitre 

• 28.6. Hoste (okres Galanta) a Abrahám 



4. Finančná správa 

Príjmy za rok 2015 

Edu aid 94359,18 

Fond darčekov 1897,00 

Stavba školy v Pannure 859,90 

2% (Stavba školy) 4530,69 

Dobrovoľníci 3210,00 

Invertory do Manvi 2883,40 

Minibus pre Nava Sanidhya 4840,00 

Zariadenie I.T.I. V Bijapure 2593,06 

Zariadenie Nava Sanidhye 4649,81 

Chlapčenský HIV sirotinec v Bijapure 4725,14 

Réžia 4974,11 

SPOLU: 129522,29 

 
Výdaje za rok 2015 

Edu aid 27826,45 

Fond darčekov 1369,46 

Stavba školy v Pannure 0,00 

2% (Stavba školy) 0,00 

Dobrovoľníci 2375,76 

Invertory do Manvi 0,00 

Minibus pre Nava Sanidhya 11380,00 

Zariadenie I.T.I. V Bijapure 3115,90 

Zariadenie Nava Sanidhye 1285,00 

Chlapčenský HIV sirotinec v Bijapure 4725,14 

Réžia 2474,51 

SPOLU: 54552,22 

 
Prenos do ďalšieho roku 

Edu aid 81962,12 

Fond darčekov 793,18 

Stavba školy v Pannure 1225,90 

2% (Stavba školy) 4530,69 

Dobrovoľníci 834,62 

Invertory do Manvi 5874,40 

Minibus pre Nava Sanidhya 0,00 

Zariadenie I.T.I. V Bijapure 890,16 

Zariadenie Nava Sanidhye 3364,81 

Chlapčenský HIV sirotinec v Bijapure 0,00 

Réžia 5795,35 

SPOLU: 105271,23 

 
Stav účtov 

 VÚB FIO - EUR FIO - CZK 

k 1.1. 30122,66 11,11 0 

k 31.12. 103095,9 11,11 100 



5. Obrázková príloha 

 

Obr. 1 Dobrovoľník 

 

 

Obr. 2 Vzdelávanie detí v program Edu Aid 

  



Obr. 3 Obdarovanie detí z Fondu darčekov 

 

 

Obr. 4 Nákup hier pre deti 

 



Obr. 5 Zariadenie technickej priemyselnej školy vo Vijayapure 

 

 

Obr. 6 Zariadenie sirotinca v Nava Sanidhya 

 



Obr. 7 Nákup minibusu pre deti zo sirotinca Nava Sanidhya 

 

 

Obr. 8 Nákup elektrických inventorov 

  



Obr. 8 Plagát na 9. Misijný bazár v Trnave 

 


