2%
Milí priatelia Domky a Miletičky!
Don Bosco hovorieval: „Chcete robiť dobrú vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť svätú vec? Vychovávajte
mládež! Chcete robiť najsvätejšiu vec? Vychovávajte
mládež! Chcete robiť Božskú vec? Vychovávajte mládež!“
A práve o integrálnu výchovu detí a mladého človeka sa
snaží naša výchovno-pastoračná komunita zložená zo
saleziánskej komunity, animátorov, laikov, dobrovoľníkov,
mladých rodín, dobrodincov a spolupracovníkov. Všetko
to, čo v našom saleziánskom diele na Miletičovej robíme,
má jeden cieľ: aby sme z mladých ľudí vychovali čestných
občanov a dobrých kresťanov.

„Mladých sa snažíme viesť
k prevzatiu zodpovednosti za
vlastný život, ale aj k zodpovednosti
za spoločnosť, v ktorej žijú. Učíme
sa spolupráci, budovaniu reálnych
vzťahov a v neposlednom rade
napredovaniu k duchovnej zrelosti.“

Zameriavame sa aj na ich psychický a fyzický rozvoj. Ponúkame im prostredie postavené na troch hlavných pilieroch
preventívneho výchovného systému: rozumnosti, nábožnosti a láskavosti.
Čelíme novým výzvam, a hľadáme spôsoby ako pomôcť
mladým v týchto časoch pandémie, najmä keď trávia doma
veľké množstvo času za počítačom a je obmedzená ich socializácia. Minulý rok 2020 sme najviac energie ale aj financií minuli do prestavby prvej etapy Nového oratória, ktoré
sme slávnostne posvätili na sviatok dona Bosca 31. januára
2021. Ďakujeme vám za každú formu podpory!
Naša činnosť je zameraná na pravidelnú systematickú výchovnú prácu s mladými a deťmi, ktorí sa u nás stretávajú
na tzv. „stretkách“. Sú to týždenné stretnutia, na ktorých
sa snažia budovať spoločenstvo s rovesníkmi, ktorí majú
túžbu zahrať sa, zažiť dobrodružstvo, podeliť sa so svojimi
zážitkami a vytvárať aj duchovné spoločenstvo. V našom
stredisku sme v septembri otvorili 43 stretiek a 9 hudobných krúžkov, ktorých činnosť však zastavili epidemiologické opatrenia v súvislosti s COVID 19. Takmer všetky stretká
sa presunuli do online priestoru. Okrem nich ostala ponuka
ďalších spôsobov angažovania sa, napr. v oblasti mediálnej
(časopis Miletičkár), misijnej (Tehlička, Dobrá novina), formačnej alebo v charitatívnej činnosti (rôzne zbierky). Žiaľ
tento školský rok sme okrem možnosti navštevovať online
stretiek zatiaľ nemohli zrealizovať množstvo tradičných
zaujímavých akcií pre deti a mladých ktoré mávame po celý
rok aj. Našťastie sa podarilo počas leta uskutočniť tábory
(pobytové a dvojtýždňový prímestský), duchovné obnovy
a duchovné cvičenia, výlet pre animátorov, miništrantov, či
ďalšie iné aktivity aj pre rodiny. Veríme že sa to podarí aj
počas leta 2021 a zároveň sa nám podarí dobudovať vybavenie nášho Nového oratória.
V mene celej saleziánskej komunity, mladých, všetkých návštevníkov a sympatizantov nášho saleziánskeho
diela sa Vám chceme poďakovať za Vašu podporu pri
darovaní 2 % v minulom roku 2020, keď ste nám poukázali
14 668,97€. Veľmi si ceníme aj morálnu podporu, ktorou
nás povzbudzujete v činnosti. Celkové náklady na chod
aktivít v našom stredisku v roku 2020 dosiahli 51 557,97 €.
Značnú časť 36,79% (18 969,54 €) tvorili práve príspevky získané poukázaním Vašich 2 % v roku 2019. Zvyšné
prostriedky sa snažíme získavať písaním rôznych projektov
alebo ich tvoria účastnícke poplatky.

Aj v tomto roku Vás chceme osloviť a poskytnúť Vám možnosť podporiť nás poukázaním 2 % z Vašich daní z príjmu
nášmu mládežníckemu stredisku Domka – Združenie saleziánskej mládeže na Miletičovej ulici v Bratislave. Zároveň
by sme Vás chceli požiadať o rozšírenie tohto listu medzi
Vašich známych, priateľov, kolegov a pod. Ak by ste vnímali, že môžete ovplyvniť rozhodnutie firmy, v ktorej pracujete, prípadne nám môžete poskytnúť akýkoľvek kontakt,
budeme Vám veľmi vďační. Mnohí z vás sa zúčastnili aj
dobrovoľníckych aktivít aj počas roka, im môžeme vystaviť
potvrdenie a na darovanie 3%.

Názov podujatia

dni

účastníci

osobodni

Tábory

24

419

10056

Športové turnaje

1

150

150

Akcie stretiek

7

172

1204

Formácia animátorov

12

119

1428

Príprava birmovancov

1

50

50

Oslavy DB a Otvorenie oratka

2

352

704

47

169

7943

Duchovné obnovy a cvičenia
Iné podujatia
Spolu

Ďakujeme za Vašu podporu našej činnosti!

4

83

332

98

1514

21867

Ing. Mgr. František Kubovič, predseda strediska

Viac informácií o organizácii,
aktivitách, prípadne ďalšie tlačivá
na stiahnutie pre asignáciu Vašich
2 % alebo 3% nájdete na:
www.mileticka.sk
facebook: oratko Miletička

Názov podujatia

Celkové náklady
MŠ SR

Členské príspevky

2%

Účastnícke poplatky a iné zdroje

Celkové náklady

Členské príspevky

MŠ SR

Duchovné cvičenia

1 934,30

—

—

930,64

1 003,66

Duchovné obnovy

92,96

—

—

92,96

—

270,00

—

—

270,00

—

18 508,08

—

10 037,40

3 670,08

4 800,60

1 449,00

1 000,00

—

449,00

—

Formácia animátorov birmovancov

570,21

—

—

422,85

147,36

Športové turnaje

134,19

—

—

134,19

—

26 953,97

—

13 682,00

12 010,59

1 261,38

1 645,23

—

—

989,23

656,00

51 557,94

1 000,00

9 804,00

18 969,54

7 869,00

BIR sústredenie
Pravidelná činnosť, vybavenie priestorov
Podpora ústredia

Tábory
Výlety stretiek
Spolu

2% Účastnícke poplatky + iné zdroje

