
Dobrovoľníci pre Afriku 2017 

Rozvojové projekty Dcér kresťanskej lásky - Katolícka eparchia Adigrat, Etiópia 

Katolícka eparchia Adigrat sa nachádza v oblasti Tigray na severe krajiny. Mesto Adigrat, 

sídlo diecézy, má približne 100-tisíc obyvateľov a pôsobia tu viaceré rehoľné spoločenstvá. 

Táto oblasť je osobitne poznačená chudobou. Mnohí jej obyvatelia trpia doteraz na dôsledky 

etiópsko-eritrejského konfliktu, zvyšuje sa počet podvyživených ľudí a stúpa 

nezamestnanosť. Obzvlášť ťažké postavenie majú ženy, ktoré musia ťažko pracovať, no 

nemajú nijaké kompetencie. 

Katolícka Cirkev, ku ktorej sa v Etiópii hlási len malé percento obyvateľstva, zohráva v rozvoji 

krajiny veľmi dôležitú úlohu. Samotná eparchia má veľmi dobre zorganizovanú štruktúru, 

v rámci ktorej realizuje veľké množstvo vzdelávacích, zdravotníckych, poľnohospodárskych či 

sociálnych rozvojových projektov v spolupráci s európskymi mimovládnymi organizáciami 

a cirkevnými združeniami. Pri ich realizácii spolupracuje s Pravoslávnou etiópskou cirkvou 

ako aj miestnymi moslimami, čím dáva príklad žitého medzináboženského dialógu. 

Etiópia je jednou z dvoch afrických krajín, ktoré neboli nikdy kolonizované. Väčšina 

obyvateľstva mala len minimálny kontakt s európskou civilizáciou a kultúrou a v porovnaní 

s inými krajinami východnej Afriky majú aj vzdelaní ľudia oveľa menej príležitostí 

komunikovať v anglickom jazyku, čo sťažuje ich  prístup k informáciám i spoluprácu 

s európskymi aj medzinárodnými organizáciami. 

Náplň práce dobrovoľníka bude zahŕňať: 

 Vyučovanie anglického jazyka na miestnych cirkevných školách (Mekelle, Maychew, 

Adigrat) 

 Vyučovanie práce s počítačmi (Mekelle) 

 Príprava voľnočasových aktivít (Alitena) 

 Rôzna administratívna výpomoc (písanie grantových žiadostí, priebežných správ, 

komunikácia s donormi a pod.) 
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HIV klinika sv. Jána Pavla II. - Buikwe, Uganda 

Health Initiatives Association (HIA) začala svoju činnosť v roku 2012 v okrese Buikwe v 

centrálnej časti Ugandy, neskôr sa jej aktivity rozšírili do ďalších okresov Kibuku, Luuka, 

Ngora a Mukono. HIA prevádzkuje detskú HIV/AIDS kliniku Jána Pavla II v centre mesta 

Buikwe. Zdravotnú starostlivosť dopĺňajú sociálny a komunitný program, program detskej 

prevencie a drobné podnikateľské aktivity pre pacientov a ich rodiny. 

V okrese Buikwe žije približne 418 tisíc obyvateľov (sčítanie v 2011) s priemerným 

medziročným rastom populácie +2,73 % (t.j. v roku 2016 odhadujeme populáciu zhruba 478 

tis.). Rozloha okresu predstavuje 1 244,7 km2.  

Hlavné služby poskytované v rámci programov HIA: 

a) Vysokokvalitná pediatrická HIV/AIDS starostlivosť v okrese Buikwe 

b) Starostlivosť o rodiny pacientov 

c) Poskytovanie HIV/AIDS starostlivosti vo vzdialených a ťažko dostupných oblastiach 

(mobilné kliniky v Najju a v Kayanji) 

d) Zdravotná výchova detí a mládeže (výjazdové aktivity, prevencia HIV a iných chorôb, 

prevencia TB, plánované rodičovstvo) 

e) Vzdelávanie a psychologická podpora detí a mládeže (základná hygiena, prevencia 

proti malárii a iným chorobám, vzťahy medzi deťmi a dospelými a detské práva) 

f) Program starostlivosti o chronicky chorých pacientov 

g) Paliatívna starostlivosť (diagnostika a liečba pacientov s chronickou nevyliečiteľnou, 

pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou) 

 

Náplň práce dobrovoľníka bude zahŕňať: 

 Práca s deťmi 

 Učenie na školách 

 Práca v komunite 

 Podpora detí a študentov v sociálnom programe 

 Sociálna práca a výskum 

 Podpora podnikateľských aktivít 

 Rôzna administratívna pomoc a i. 

Náplň práce bude upresnená znalostiam a možnostiam dobrovoľníka.  
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