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MILÍ PRIATELIA, 
čítate	 príručku	 pre	 zodpovedné	 osoby	 Dobrej	 noviny.	
Poslúži	každému,	kto	sa	zaujíma	o	Dobrú	novinu	a	zvlášť 
tým,	ktorí	koledovanie	organizujú,	alebo	by	chceli	organi- 
zovať	vo	svojej	farnosti.
Chcete	koledovať	a	neviete	ako?	 	Ako	pripraviť	koled-
níkov?	Pýtajú	sa	vás,	kam	smerujú	vykoledované	peniaze 
a	prečo?	Všetko	sa	dozviete	v	príručke.	Nájdete	tu	his- 
tóriu	koledníckej	akcie	Dobrá	novina,	jej	zásady,	pravidlá	
zbierky	a	zaujímavosti.
Príručka	 nie	 je	 len	 pomôckou	 pre	 zodpovedné	 osoby, 
ale	veríme,	že	aj	svedectvom	o	krásnom	diele	koledníkov, 
ktoré	spája	farnosti	počas	Vianoc	a	vytvára	most	s	afric- 
kým	kontinentom.

Foto:	D
eti	na	ceste	v	A

litene,	 
Etiópia,	2017,	D

anica	O
lexova
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eRko	je	detská	organizácia	s	celoslovenskou	pôsobnosťou.	Základom	činnosti	hnutia	je	pravidelná	mimoškolská	práca	 
s	deťmi	v	malých	spoločenstvách	–	stretkách.	Program	eRka	zabezpečujú	vyškolení	dobrovoľníci.			

Začiatky	eRka	siahajú	do	r.	1973	k	hnutiu	laického	apoštolátu	detí.	Oficiálne	stanovy	eRka	boli	napísané	22.	9.	1990	a	ako	
občianske	združenie	bolo	eRko	zaregistrované	3.	10.	1990.

eRko - HKSD organizuje Dobrú novinu od r. 1995

Základné hodnoty,	ktoré	sa	snažíme	žiť	v	eRku	spolu	s	deťmi	sú:
• živá viera • úcta k životu • otvorené spoločenstvo • radostná služba • zodpovednosť a dôvera

VZDELÁVANIE
eRko	ponúka	pre	animátorov	formáciu	a	vzdelávanie	prostredníctvom	kurzov,	prednášok,	workshopov	či	metodických	
materiálov.	Každý	vedúci	detského	spoločenstva	by	sa	mal	na	svojej	ceste	služby	deťom	rozvíjať	a	vzdelávať.	Témy,	ktoré	
sú	potrebné	pre	vedenie	detského	kresťanského	spoločenstva	eRka,	sú	usporiadané	do	štyroch	oblastí:	1. Cesta k sebe, 
2. Cesta k druhým, 3. Cesta duchovného rastu, 4. Cesta animátora. 

Celoslovenskú	 ponuku	 tvoria	 spravidla	 letné	 týždenné	 Základne	 kurzy,	 ďalšie	 špeciálne	 zamerané	 kurzy,	 napr.	 kurz	 
O	táboroch,	Obnova	eRkárov	a	vzdelávanie	zamerané	na	líderský	rast,	ako	napr.	BateRka	či	Dobrovoľnícka	univerzita.	 
V	jednotlivých	územiach	tvoria	ponuku	kurzy	Začíname,	Maxistretká	pre	ZOFov	(zodpovedné	osoby	za	eRko	vo	farnosti)		
a	ďalšie	kurzy,	workshopy	na	víkendovkách	podľa	tém	v	Ceste	eRkára.

Motto hnutia hovorí	o	svedectve	viery	cez	radosť	prežívanú	na	spoločnej	ceste	detí	a	dospelých.	
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REBRÍK, katolícky	 časopis	 pre	 deti	 vo	 veku	 6	 –	 10	 rokov,	
sa	 zameriava	 na	 rozvíjanie	 kresťanského	 životného	 štýlu.	
Pomáha	 deťom	 osvojiť	 si	 pravdy	 katolíckej	 viery	 a	 vedie	
ich	 k	 praktickému	 životu	 v	 jej	 duchu.	 Poskytuje	 podnety 
pre	 komunikáciu	 na	 náboženské	 i	 sekulárne	 témy,	 a	 tak	 
napomáha	 formácii	 detí	 v	 rodine,	 škole	 i	 vo	 farnosti.	 
Venuje	 sa	 príprave	 na	 prvé	 sväté	 prijímanie,	 rozvojo- 
vému	 vzdelávaniu	 a	 čítaniu	 s	 porozumením.	 Informácie	 
o	časopise	a	predplatnom	nájdete	na	stránke	www.rebrik.sk.

SEPTEMBER
Začíname	stretká

OKTÓBER
Detský	čin	pomoci

NOVEMBER
Sviečka	za	nenarodené	deti

DECEMBER
Sväté	omše	s	vyslaním	koledníkov

Dobrá	novina

MAREC
Biblické	stretká

Deň	počatého	dieťaťa	–	25.	marec

MÁJ
Misijné	púte	detí

Vypni	telku,	zapni	seba!

JÚL - AUGUST
Letné	tábory
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ZA SVOJE AKTIVITY V PROSPECH ĽUDÍ  
V NÚDZI ZÍSKALA DOBRÁ NOVINA TIETO 

OCENENIA:

Dobrá novina je kolednícka akcia eRka –	 Hnutia	
kresťanských	 spoločenstiev	 detí	 spojená	 s	 finančnou	
zbierkou	pre	rozvojové	projekty	v	afrických	krajinách.

Dobrá	novina	je	založená	na	hlbokej	kresťanskej	tradícii	
a	 je	 spojená	 s	 rozmerom	 solidarity	 a	 pomoci	 ľuďom	 
v	núdzi.	Dobrú	novinu	organizuje	eRko,	no	počet	zapo-
jených	dobrovoľníkov	niekoľkonásobne	prekračuje	rámec	
členskej	základne	eRka.	Počas	Vianoc	prechádzajú	koled-
nícke	skupinky	so	svojimi	animátormi	od	domu	k	domu	 
a	 ohlasujú	 radostnú	 zvesť.	 Každoročne	 sa	 viac	 ako	 
25-tisíc	 koledníkov	 v	 mestách	 a	 obciach	 po	 celom	 
Slovensku	stáva	poslami	nádeje.	

DOBRÁ NOVINA	je:

a) kolednícka	akcia	eRka
b)	verejná	zbierka	na	podporu	 
					projektov	v	afrických	krajinách	
c) program	rozvojového	vzdelávania

Sv. František z Assisi
Zaviedol	 tradíciu	 jasličiek,	 neodmysliteľného	 symbolu	
Vianoc.

Sv. František Xaverský
Patrón	všetkých	misií	-	Dobrá	novina	podporuje	aj	misie.

Sv. František Saleský
Zaviedol	 preventívny	 systém	 vo	 výchove	 –	 podporu-
jeme	 rozvojové	projekty,	 ktoré	predchádzajú	extrémnej	 
chudobe	a	negatívnemu	správaniu.

SRDCE  
NA DLANI 

1999 
udelené	agentúrou	
SAIA	pod	záštitou	
prezidenta	SR

CENA  
ČLOVEKA  

V OHROZENÍ 
2004

CENA  
DETSKÉHO 
 ÚSMEVU 

2005

SRDCE  
NA DLANI 

2015 
udelené	OZ	Cardo	– 
	Národným	dobro- 
voľníckym	centrom	 

a MZVaEÚ SR
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Slovo	 koleda	 má	 viacero	 významov.	 Označuje	 nielen	
piesne	 spievané	 vo	 vianočnom	 období,	 ale	 aj	 hovo-
rené či deklamované vinše a želania hojnosti.	Kole-
dou	 sa	 nazývala	 tiež	obchôdzka spojená so spevom  
a vinšovaním,	ale	aj	odmena,	ktorú	koledníci	dostávali	
od	navštívených	rodín	(napr.	„dostanem	koledu“,	„idem	
ku	vám	na	koledu“,	„zaspievam	koledu“).

V	mnohých	 farnostiach	sa	koledovalo	oddávna	až	do-
dnes,	 no	 vo	 väčšine	 obcí	 a	 miest	 tento	 zvyk	 upadol	 
a	 takmer	 sa	 naň	 zabudlo.	 Koledovanie,	 polazovanie,	
vinšovanie,	chodenie	s	hviezdou,	s	betlehemom	je	však	
hlbokou	 súčasťou	 slovenskej	 kultúry.	 Prianie	 šťastia	 
a	materiálnej	hojnosti	je	u	nás	spojené	so	zvestovaním	
radosti	z	narodenia	Božieho	Syna.

Tradície	 sú	 vždy	 viazané	 na	 danú	 komunitu	 a	 región,	
preto	 majú	 v každom kultúrnom priestore svoje 
špecifiká.	Táto	jedinečnosť	sa	odrazila	aj	v	koledovaní.	
Napriek	 jednotným	 motívom	 (ohlasovanie	 narodenia	
Ježiša),	sú	formy koledovania rôzne.	V	niektorých	ob-
ciach	sa	zameriavajú	na	pastiersku	tematiku,	niekde	na	
trojkráľovú,	inde	rozvíjajú	biblické	príbehy	Adama	a	Evy,	
Herodesa	 či	 príbeh	 sv.	 Doroty.	 Koledovať	 sa	 chodilo	
v	 rôzne	 dni,	 niekde	 na	 štedrý	 večer,	 inde	 na	 Štefana,	
výnimočne	na	Božie	narodenie,	čo	bol	vo	väčšine	obcí	
deň,	kedy	sa	nemalo	chodiť	po	návštevách.

Tieto	 vedomosti	 a	 pravidlá	 koledovania	 v	 jednotlivých	
obciach	 boli	 dôležitým	 znakom	 identity	 obyvateľov.	
Každý	 ich	 poznal	 a	 očakávalo	 sa	 ich	 dodržiavanie.	
Tradičné	 vianočné	 piesne,	 obchôdzky,	 vinše	 a	 masky	
koledníkov	mali	 hlboké	 socializačné	 funkcie,	 slúžili	 na	
utuženie	spoločenstva,	či	už	rodinného,	alebo	širšieho.

Práve	 dnes,	 keď	 je	 navštevovanie	 susedov	 čím	 viac	
zriedkavejšie	 a	 formálnejšie,	 majú	 obchôdzky	 veľký	
význam.	 Utužujú spoločenstvo, prinášajú radosť a 
požehnanie do domácností, ktoré sú mnohokrát pre 
hostí zatvorené. 	Zvestovanie,	ohlasovanie	Krista	má	aj	
dnes	hlboký	evanjelizačný	význam	a	je	základným	zna-
kom	kresťanstva.	

Zvláštny	 význam	 ohlasovania	 má	 práve	 tradícia	 kole-
dovania	 na	 sviatok	 Zjavenia	 Pána,	 kedy	 chodia	 traja	
králi	 v	 rôznych	 podobách	 a	 sú	 tak	 symbolom	 univer-
zálnosti	 Cirkvi	 a	 evanjeliového	 posolstva	 pre	 všetky	
národy.	Koledníci	prichádzajúci	do	domu	píšu	na	dvere	
začiatočné	 písmená	 žehnajúceho	 výroku	 Christus 
mansionem benedicat – Kristus žehnaj tento dom. 
Medzi	 ľuďmi	 sa	 však	 zaužívala	 aj	 skratka	G + M + B 
označujúca	začiatočné	písmená	mien	Gašpar	 („Majster	
pokladu“),	 Melichar	 („Môj	 kráľ	 je	 svetlo“)	 a	 Baltazár	
(„Ochraňuj	jeho	život“)	považovaných	za	troch	kráľov.
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Vinšujem	vam	zdravie,	ščenšče,
a	to	cale	rok.
To	Bog	dej!

Hojnošči,	piľnošči,
všade	okvitošči,
stodolaf,	kumoraf,

chlevaf,	hlevkaf,	peňaženkaf,
fšade	plno	dosti.
To	Bog	dej!

Aby	sce	mieli	teľo	celiček,
jako	v	leše	jedliček.

To	Bog	dej!
Vysokom	piane,	hrubom	smietane,

veľký	kus	masla.
To	Bog	dej!

Na	statečku	požegnanie,
na	džiečičkaf	rozmnožene

a	po	šmieršči	kraľovstvo	nebieske.
Pochvalen	Pan	Ježiš!

(Skalité)

Aňjeliky	roztrúbili	chýr	veliký,
že	Kristus	Pán	z	neba	stúpil,
šecko	ľudstvo	by	vykúpil,
zarmúcených	rozveselil,
dary	lásky	štedre	delil.
K	aňjelikom	sa	ja	drúžim,
za	Ježiškom	srcom	túžim,
ktorý	vo	vianočnej	dobe
dary	lásky	dá	chudobe.

(Dačov	Lom)
Zdroj:	M.	Šípka	a	kol.:	Vinšujeme	Vám,	1992

Koľadička,	koľada,
dajte	skoro,	ozába.

Ide	od	Homôlky	veľká	šútelica,
aby	vás	neuchytila 
	tá	stará	vlčica.

Vinšujem	vám	ščastia	zdravia	 
na	tote	sviatky.

(Dolná	Poruba)
Zdroj:	Viera	Feglová:	Šťastie,	zdravie,	pokoj	
svätý...	alebo	Vianoce	na	Slovensku,	2008

Vinčuju	vam	vinšuju	na	totou	svatu	Viľiju	
že	bi	sce	maľi	život	samu	pasiju.
Ľem	ščensce,	zdrave,	požehnaňe,	
na	poľu	urodu,	v	žemi	veľo	plodu,	

u	komore	kapustu,	u	chiži	vešeľe	abo	
kriscini.

Žebi	vam	kuri,	huski,	statok	rožľi	na	užitok,	
dzeci	na	radojs	a	praceľe	vam	buľi	 

na	pomoc	a	pocešeňa. 
(Pozdišovce)

Zdroj:	Milan	Leščák:	Pramene	k	obyčajovej	tradícii	a	sviatko-
vaniu	na	Slovensku	na	konci	20.	storočia,	2005

Chceme	pomôcť	deťom	hlbšie	prežiť	Ch	

Foto:	Koledníci	v	Zlatých	Moravciach,	 
Monika	Klučiarová,	2016

Foto:	Koledníčka	z	Lendaku,	Ondrej	Majerčák,	2016
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Chceme	pomôcť	deťom	hlbšie	prežiť	Narodenie	Pána
KONKRÉTNYM SKUTKOM LÁSKY

Chceme	dať	deťom	program	na	Advent
PROSTREDNÍCTVOM PRÍPRAVNÝCH 
ADVENTNÝCH STRETIEK

Chceme	pomôcť	upevneniu	farského	spoločenstva
CEZ SPOLOČNÚ AKTIVITU

Chceme	budovať	povedomie	univerzálnej	Cirkvi
KTORÁ ŽIJE VO VŠETKÝCH SVETADIELOCH A KRAJINÁCH 

Chceme	priniesť	deťom	rozvojové	témy	a
PRIBLÍŽIŤ IM TAK PRAVDIVO SVET ROZVOJOVÝCH  
KRAJÍN, KTORÝ SA NÁS TÝKA

Chceme	prispieť	k	spravodlivejšiemu	svetu,
ZABEZPEČIŤ PRÍSTUP K VODE, ZDRAVOTNEJ  
STAROSTLIVOSTI A VZDELANIU ĽUĎOM V AFRICKÝCH 
KRAJINÁCH

1)	 DN	 prebieha	 v	 jednotlivých	 prihlásených	 farnos- 
tiach	so	súhlasom	a	v	spolupráci	so	správcami	farnosti.	 
Kontaktná	osoba	pre	DN	za	farnosť	(staršia	ako	18	ro-
kov)	sa	nazýva	zodpovedná	osoba	(ZO).	

2) Koordináciu	 a	 priebežný	 informačno-metodický	
kontakt	 so	 zodpovednými	osobami	 z	 jednotlivých	pri-
hlásených	farností	zabezpečuje	kancelária	DN	na	sekre-
tariáte	eRka	v	Bratislave.	

3)	 Verejnosť	 i	 koledníci	 sú	 oboznámení	 s	 cieľmi	 DN	 
a	s	projektmi,	na	ktoré	je	zbierka	určená.	

4)	 Kolednícke	 skupiny	 sa	 po	 organizačnej	 i	 obsahovej	
stránke	na	koledovanie	pripravujú	s	použitím	materiálov	
DN.	Po	všestrannej	príprave	zabezpečia	dôstojný	priebeh	
koledovania	v	duchu	ohlasovania	 radostnej	zvesti	naro-
denia	Pána	Ježiša	a	myšlienok	solidarity	a	pomoci	núdz-
nym.	
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5)	Vyzbierané	finančné	prostriedky	sú	určené	len	na	pod-
poru	projektov	Dobrej	noviny	a	súvisiace	výdavky	progra-
mu	Dobrá	novina	(vykoledované	prostriedky	ani	ich	časť	
nie	je	možné	použiť	na	iný	účel).

6)	 Po	 uzavretí	 ročníka	 sú	 koledníci,	 darcovia	 a	 širšia	
verejnosť	 oboznámení	 s	 výsledkami	 a	 s	 použitím	
finančných	prostriedkov	Dobrej	noviny.	

Dobrá	novina	je	verejná	zbierka	a	riadi	sa	Zákonom	o	verej-
ných	zbierkach	č.	162/2014.	Podľa	tohto	zákona	žiadame	
každý	rok	Ministerstvo	vnútra	SR	o	nové	zapísanie	zbierky	
a	zároveň	aj	o	každom	ročníku	zbierky	podávame	minis-
terstvu	predbežnú	správu	a	vyúčtovanie.

Organizátori	Dobrej	 noviny	 vo	 farnostiach	 –	 zodpoved-
né	 osoby,	 sa	 podpisom	 prihlášky	 do	 každého	 nového	
ročníka	 Dobrej	 noviny	 zaväzujú	 dodržiavať	 podmienky,	
ktoré	zákon	ukladá.	

PODMIENKY VEREJNEJ ZBIERKY DOBRÁ NOVINA

Každá	zodpovedná	osoba	za	Dobrú	novinu	vo	farnosti	
musí	mať	dovŕšený	vek	18	rokov.

V každej koledníckej skupinke, kde nie je osobne 
prítomná zodpovedná osoba, musí byť sprevádza-
júca osoba, ktorá má minimálne 15 rokov.

Dobrovoľné	 príspevky	 od	 darcov	 na	 stanovený	 účel	
zbierky	je	povolené	vyberať	do	uzavretých	prenosných	

pokladničiek,	označených	originálnym	preukazom	Do-
brej	noviny,	s	názvom	obce	a	číslom	pokladničky	(napr.	
Zázrivá	č.	1,	Zázrivá	č.	2.).

Po ukončení zbierky vyhotoví zodpovedná osoba 
zápisnicu, ktorú podpíšu dve osoby, ktoré dovŕšili 
18 rokov, jej originál odošle na stredisko eRka.

Príspevky	 vyzbierané	 do	 pokladničiek	 je	 potrebné	
odviesť	na	účet	verejnej	zbierky	do	5	dní	po	skončení	
koledovania	 vo	 farnosti,	 číslo	 účtu:	 IBAN	 SK77	 1100	
0000	0029	4045	7894,	SWIFT:	TATRSKBX	(Tatra	banka).

Nie je povolené zbierať finančné prostriedky na 
účel zbierky v priestoroch právnických osôb bez ich 
predchádzajúceho písomného povolenia.

Osoba	 poverená	 vykonávaním	 zbierky	 (ZO)	 má	 byť	
pri	 koledovaní	 schopná	 na	 požiadanie	 sa	 preukázať	
písomným	 poverením	 podpísaným	 zástupcom	 eRka	
a	 ošetreným	 odtlačkom	 pečiatky.	 Písomné	 poverenie	
vystavuje	 sekretariát	 eRka	 -	 Dobrej	 noviny	 všetkým	
oficiálne	prihláseným	zodpovedným	osobám.

Osoby poverené vykonávaním zbierky musia byť 
bezúhonné, dôveryhodné a spravidla majú bydlisko 
v obci, kde sa má zbierka konať.



10

PODPORA PROJEKTOV A NÁKLADY ZBIERKY

Po uzavretí	 ročníka	 sa	 celková	 vykoledovaná	 suma	
rozdelí	na	prostriedky	určené	pre	podporu	projektov	Do-
brej	noviny	(85	%)	a	priame	náklady	zbierky	Dobrá	novi-
na	(max.	15	%)	súvisiace	s	organizačným	zabezpečením	
ročníka.	Náklady	každej	zbierky	pozostávajú	z:

Prípravy zbierky	-	vzdelávacie	a	organizačné	podu- 
jatia,	tlač	a	distribúcia	propagačných	a	metodických 
materiálov,	darčeky	pre	koledníkov	a	pod.

Prevádzkových nákladov	-	nájomné,	komunikácia, 
poštovné,	služby,	poplatky	spojené	s	vedením	účtu,	
cestovné	náklady	na	Slovensku

Personálneho zabezpečenia Dobrej noviny 

Podpory projektov -	 projektové	 cesty	 zamerané	
na	 overovanie	 a	 monitoring	 projektov,	 návštevy	
partnerov,	 spolupráca	 na	 medzinárodnej	 úrovni	 
a	pod.	

Náklady	 sa	 snažíme	minimalizovať	 a	nevyužité pros-
triedky	 určené	 na	 náklady	 programu	 v	 príslušnom	
ročníku	sa	presúvajú	na	podporu	rozvojových	projektov	
v	nasledujúcom	ročníku.

Foto:	Ženy	v	Turkáne,	Keňa,	2015,	archív	DN
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Foto:	Radosť	pri	opravenej	studni,	
Turkana,	2015
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1. ROČNÍK 1995/1996
•	3	000	detí	a	mladých	ľudí	sa	prvýkrát	vydalo	koledovať	s	Dobrou	novinou
•	prvá	návšteva	projektového	partnera	–	sestry	Mary	Killeenovej
•	prvé	kurzy	pre	nové	ZO

2. ROČNÍK 1996/1997
•	vznik	Dobronovinovej	komisie

3. ROČNÍK 1997/1998
•	prvýkrát	sa	uskutočnili	sväté	omše	spojené	s	vyslaním	koledníkov	v	Banskej	Bystrici,	Nitre	a	Spišskej	Kapitule
•	prvá	projektová	cesta	do	Ugandy,	Kene	a	Sudánu	

4. ROČNÍK 1998/1999
•	prvýkrát	sa	uskutočnili	stretnutia	zodpovedných	osôb	koledujúcich	farností	
•	slovenských	koledníkov	prvý	raz	prijal	rakúsky	prezident	Thomas	Klestil

Koledovanie	 detí	 z	 eRka	 pod	 názvom	 Dobrá	 novina	 sa	 na	 Slovensku	 po	 prvýkrát	 pripravovalo	 k	 Vianociam	 1995.	 
Na	začiatku	nás	povzbudil	vtedajší	predseda	Konferencie	biskupov	Slovenska,	otec	biskup	Rudolf	Baláž,	otec	kardinál	 
Ján	Chryzostom	Korec	a	postupne	všetci	biskupi.

V	spolupráci	s	rakúskou	koledníckou	akciou	sme	podporili	projekt	„Z	detí	z	ulice	deti	zo	školy“.	Autorkou	projektu	bola	
rehoľná	sestra	Mary	Killeen,	projekt	bol	určený	pre	deti	v	slume	Mukuru	v	Nairobi.

Prvý ročník koledovania dopadol nad očakávania a šli sme ďalej...
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5. ROČNÍK 1999/2000
•	koledníkov	prvýkrát	prijal	slovenský	prezident	Rudolf	Schuster	

6. ROČNÍK 2000/2001
•	 prvýkrát	 je	 vydaný	 Materiál	 pre	 zodpovedné	 osoby	 s	 námetmi	 
				na	prípravu	koledovania	

7. ROČNÍK 2001/2002
•	Slovensko	prvýkrát	navštívil	projektový	partner	zo	Sudánu	–	arcibiskup			
Gabriel	Zubeir	Wako
•	prvýkrát	sa	uskutočnil	rozvojový	seminár	Dobrej	noviny

8. ROČNÍK 2002/2003
•	prvýkrát	sa	uskutočnila	Misijná	púť	detí	v	Rajeckej	Lesnej	
•	prví	traja	dobrovoľníci	sa	zúčastnili	na	dobrovoľníckom	projekte	eRka	 
		v	Nairobi
•	vznikol	dokument	o	projektoch	Dobrej	noviny	–	Aj	keď	nemám	takmer	 
		nič,	vidím,	že	Boh	sa	o	mňa	stará

9. ROČNÍK 2003/2004 
•	koledníkov	prvýkrát	prijal	apoštolský	nuncius	Henryk	Józef	Nowacki
•	bola	zaregistrovaná	Platforma	mimovládnych	rozvojových	organizácií,	 
		ktorej	zakladajúcim	členom	bolo	eRko	

10. ROČNÍK 2004/2005 
•	Sv.	Otec	Ján	Pavol	II.	udelil	koledníkom	DN	svoje	osobitné	apoštolské	 
			požehnanie	
•	vznikol	dokument	o	desiatich	ročníkoch	Dobrej	noviny	–	Povedz	im	 
		Siyabonga

Foto:	Koledník	v	Rybanoch,	2016,	Andrej	Cibula
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11. ROČNÍK 2005/2006 
•	prvýkrát	sa	do	akcie	zapojilo	viac	ako	1000	farností	a	filiálok	na	Slovensku	

12. ROČNÍK 2006/2007 
•	 traja	 žurnalisti	 zo	 Slovenska	 sa	 zúčastnili	 na	 študijnej	 ceste	 v	 Keni	 v	 rámci	 projektu	 “Budovanie	 podpory	 pre	 
			dosiahnutie	Miléniových	rozvojových	cieľov	na	Slovensku	a	v	Rakúsku”	
•	Slovensko	navštívil	projektový	partner	brat	Dominik	Jordan	–	riaditeľ	Chlapčenskej	strednej	školy	sv.	Márie	a	Centra	 
			pre	chlapcov	z	ulice	a	biskup	kenskej	diecézy	Lodwar	Patrik	Harrington
•	štyria	mladí	ľudia	z	Kene	pôsobiaci	v	rôznych	projektoch,	navštívili	viaceré	miesta	na	Slovensku	a	dvaja	z	nich	sa	 
			podelili	so	svojimi	skúsenosťami	na	rozvojovom	seminári	Deti	zajtrajška

13. ROČNÍK 2007/2008 
•	prvýkrát	sme	mali	možnosť	prispieť	na	Dobrú	novinu	aj	prostredníctvom	darcovskej	SMS	
•	vďaka	podpore	SlovakAid	pôsobili	v	rámci	projektu	Učitelia	pre	Južný	Sudán	dvaja	slovenskí	učitelia	na	Strednej	 
			škole	v	Mapourdite
•	mimovládne	organizácie	–	Človek	v	ohrození,	eRko,	Nadácia	Integra	a	Slovenská	katolícka	charita	vydali	verejnú	 
			výzvu	SOS	Keňa	na	pomoc	obyvateľom	Kene	zasiahnutými	povolebným	násilím	

14. ROČNÍK 2008/2009 
•	vydali	sme	metodický	materiál	Dobré	správy
•	vďaka	projektu	Farby	na	živo	navštívili	Slovensko	dvaja	mladí	umelci	z	Kene	–	Adam	Masava	Onyango	a	Dominik	 
			Thongoi	Kheseli

15. ROČNÍK 2009/2010
•	Abdi	Rach	Huka	a	Evelyn	Arusa	Alusa	–	mladí	 ľudia	zo	slumov	v	rámci	projektu	Dary	zo	slumov	strávili	mesiac	 
			na	Slovensku	
•	uskutočnil	sa	benefičný	Koncert	vďaky	–	poďakovanie	darcom	i	koledníkom	za	15	rokov	DN	
•	vďaka	projektu	Dary	zo	slumov	Nairobi	(SlovakAid)	sme	pripravili	5	filmov	o	úspešných	ľuďoch	zo	slumov
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16. ROČNÍK 2010/2011 
•	vydali	sme	publikáciu	Habari	Njema	Ndani	Afrika	o	východoafrických	 
			krajinách	a	podporovaných	projektoch	

17. ROČNÍK 2011/2012 
•	v	rámci	Európskeho	roka	dobrovoľníctva	sprístupnili	slovenské	želez- 
	 nice	 priestory	 vybraných	 vlakov	 a	 staníc	 na	 aktivity	 eRka,	 
			Dobrej	Noviny	
•	koledníci	DN	sa	zapojili	do	Globálnej	kampane	za	vzdelávanie	v	rámci	 
			projektu	End	Exclusion
•	 v	 rámci	 End	Exclusion	nás	navštívil	 aj	 Stephan	Mahoka	–	Shoeshine	 
			Boy,	hudobník	zo	slumu	Mukuru

18. ROČNÍK 2012/2013 
•	projekt	End	Exclusion	umožnil	 slovenskú	premiéru	dokumentárneho	 
			filmu	Body	and	Soul	
•	22.	januára	2013	sa	eRko	stalo	členom	medzinárodnej	aliancie	katolíc- 
			kych	rozvojových	organizácií	CIDSE.	

19. ROČNÍK 2013/2014 
•	 v	 rámci	 projektu	 „End	 Exclusion“	 bol	 zorganizovaný	 rozvojový	 seminár	 s	 hosťom,	 nevidiacim	 bežcom	Henrym	 
Wanyoikem	a	jeho	navádzačom	Josephom	Kibunjom	z	Kene

20. ROČNÍK 2014/2015 
•	16.	decembra	sme	v	Primaciálnom	paláci	v	Bratislave	oslávili	20	rokov	Dobrej	noviny,	podujatie	bolo	v	priamom	 
			prenose	vysielané	Televíziou	Lux
•	Slovensko	navštívil	biskup	kenskej	diecézy	Lodwar	Dominic	Kimengich
•	na	sviatok	Zjavenia	Pána	bola	v	priamom	prenose	RTVS	vysielaná	svätá	omša	z	Terchovej,	slúžená	ako	poďakovanie	 
   za Dobrú novinu

Foto:	Malužiná,	Břetislav	Chytil
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1) Vyplňte	prihlášku	do	nové
ho	ročníka	Dobrej	no

viny.

Prihlášku	 nájdete	 v	
INformačníku	 1,	 kto

rý	 posielame	

poštou	zodpovedným
	osobám	a	na	webe	D

obrej	noviny.	

Povinnou	súčasťou	p
rihlášky	 je	aj	podpis	

kňaza	farnosti,	

preto	je	dôležité	ho	o
	súhlas	poprosiť.	 

2) Súčasťou	prihlášky	je	
objednávka	propagač

ných	ma-

teriálov,	premyslite	si	
koľko	letákov	a	plagát

ov	asi	využijete	

a	objednajte	ich.

3) Materiály	 si	 môžete
	 prevziať	 na	 stretn

utiach	 ZO	 

v	každej	diecéze,	aleb
o	vám	ich	po	stretnu

tiach	pošleme	

poštou.

4) Začnite	s	prípravou	ko
ledníkov.	Pomôckou	

vám	môžu	

byť	aj	metodické	mat
eriály	Dobrej	noviny,	k

toré	posielame	

ZO,	alebo	si	ich	môže
te	stiahnuť	na	webe	D

N.

5) Informujte	 vo	 farnost
i	o	 tom,	ako	bude	k

oledovanie	

prebiehať	a	kam	sme
rujú	vykoledované	pe

niaze.

POČAS KOLEDOVANIA...
1) Dbajte	 na	 to,	 aby	 koledo-vanie	 prebiehalo	 dôstojne,	 aby	 ste	navštívené	rodiny	potešili.

2) Nezabudnite	 rozdávať	 letáky,	aby	 boli	 darcovia	 informovaní	 o	tom,	aké	projekty	podporili.

3) Pokladničky	 majte	 správne	označené	 nálepkou,	 číslovaním	 a	zatvorené.	

4) Buďte	 pripravení	 preukázať	 sa	poverením	na	vykonanie	zbierky.

5) Nezabudnite	urobiť	pár	pekných	fotografií.
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SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR MAREC

Otvárame	 
nový	ročník	 
Dobrej	noviny

ZO	posielame	
INformačník	1	 
s	prihláškou

Stretnutia	 
zodpovedných	

osôb	 
v	diecézach

Prihláseným	ZO	
posielam	 

INformačník	2	 
s	osobným	 
poverením	 

na	vykonanie	zbierky

Po	odoslaní	zápisnice	
čakaj	poštou	darčeky

Uzatvárame	
zbierku a 

	vyhodnocujeme	
ročník

ZO	posielame	
INformančík	3	 
s	výsledkami

ZO	posielame	 
Dobré	noviny	 
Dobrej	noviny

Začína	 
prihlasovanie	 
do	ďalšieho	
ročníka	DN

Kurz	pre	nové	ZO	
a	SO

Vyves	plagáty	 
Dobrej	noviny

Priprav	pokolednícke	
stretko,	kde	môžeš	
rozdať	koledníkom	

darčeky

Zverejni	výsledky	
koledovania	 
na	nástenke	 

v	kostole	alebo	
na	vašej	webovej	

stránke

Vypýtaj	súhlas	
kňaza	a	pusti	 
sa	s	nami	 
do	príprav

Naplánuj	si	
koledovanie	vo	

farnosti	 
a	propagáciu

Sväté	omše	 
s	vyslaním	koledníkov

Zástupcov	koledníkov	
pravidelne	prijíma	 
prezident	SR

Odošli	podpísanú	
prihlášku	 

s	objednávkou	
materiálov	 

na	stredisko	eRka

Do	farností	
postupne	

posielame	balíčky	
propagačných	
materiálov,	ak	si	
ich	neprevzali	 

na	SZO

Adventné	stretká Koledovanie	končíme	 
6.	januára

 

V	Metodických	
materiáloch	

nájdeš	námety	na	
stretká	a	prípravu	

koledníkov

Informuj	 
vo	farnosti	 

o Dobrej novine  
a	o	možnosti	prijať	

koledníkov

Koledovanie	od	 
24.	decembra

Poďakuj	vo	farnosti	 
za	koledovanie	 

v	oznamoch	a	vyves	
ďakovný	plagát

Spočítaj	pokladničky,	
vypíš	zápisnicu	a	
odošli	všetko	do	 
5	dní	od	ukončenia	

koledovania

KALENDÁR DOBREJ NOVINY
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PO KOLEDOVANÍ...

1) Vykoledované	peniaze	odporúč
ame	spočítať	

spolu	s	deťmi.

2) Vypíšte	zápisnicu	podľa	jednotl
ivých	poklad-

ničiek.

3) Pripravte	oznamy	do	farnosti	o	v
ykoledovanej	

sume	a	vyveste	na	nástenky	
ďakovný	plagát.

4) Vykoledovanú	sumu	odošlite	do
	5	dní	na	účet	

Dobrej	noviny.

5) Rovnako	 zápisnicu	 pošlite	
na	 adresu	 eRka	 

do	5	dní.

6) Na	zápisnicu	nezabudnite	pripísa
ť	počty	koled-

níkov	–	podľa	toho	vám	poš
leme	malé	darčeky.

7) Zorganizujte	kolednícke	stret
ko,	kde	môžete	

deťom	rozdať	darčeky.

PODROBNE O PLATBE...

IBAN: SK7711000000002940457894
Swift/BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol: nie je potrebný
Správa pre príjemcu: napíšte názov 
farnosti/obce. Ak posielate sumu 
na viackrát, označte to v správe pre 
príjemcu.

Ak	 vám	 niekto	 dá	 peniaze	 dodatočne,	 pošlite	
nám	ich	aj	neskôr.	Emailom	alebo	telefonicky	nás	
o	tom	informujte,	aby	sme	ich	správne	priradili	
k	vašej	farnosti.

Adresa eRka: eRko	 –	 HKSD,	 Miletičova	 7,	 
821	08	Bratislava	2
Kontakt:	dn@erko.sk,	0908	183	410
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INFORMAČNÍKY

INformačníky	 posielame	 na	 adresy	 zodpo-
vedných	 osôb.	 Každý	 aktuálny	 INformačník	
je	dostupný	aj	na www.dobranovina.sk

 
posielame	začiatkom	
októbra	na	adresy	ZO	 
z	minulého	ročníka.	 
Obsahuje	prihlášku	 

na	koledovanie	s	objed-
návkou	propagačných	 
materiálov,	kalendár	
ročníka,	pozvánku	 

na	SZO	a	Kurz	pre	nové	
ZO.	Prílohou	sú	 

Metodické	materiály.

  
posielame	začiatkom	

decembra	na	 
adresy	prihlásených	

ZO,	obsahuje	zápisnicu,	
informácie	k	zbierke,	
poštové	poukážky	 
a	osobné	poverenie	
pre	ZO	na	vykonanie	
verejnej	zbierky.

 
posielame	v	marci	
a	obsahuje	spätnú	

väzbu	na	koledovanie,	
prehľad	výsledkov	a	
podporených	pro-
jektov.	Prílohou	je	aj	
prehľad	koledovania	za	
jednotlivé	diecézy.

Foto:	D
ievča	A

litene,	Etiópia,	2017,	D
anica	O

lexová
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DETI 
Sú	hlavnými	nositeľmi	Dobrej	noviny,	spolu	so	svojimi	staršími	
kamarátmi	-	zodpovednými	osobami	a	sprevádzajúcimi	osoba-
mi.	Chceme,	aby	zažili	spoločenstvo,	aby	sa	učili	solidarite,	láske	
a	zodpovednosti.	Zároveň	môžu	svojou	službou	priniesť	radosť	
do	mnohých	 sŕdc	 ľudí	 vo	 svojej	 farnosti,	 ale	 i	 na	 vzdialenom 
africkom	 kontinente.	 Zároveň,	 aj	 vďaka	 nim	 sa	môže	 uchovať	
krásna	tradícia	koledovania.	

ZODPOVEDNÉ OSOBY
Kolednícka	 akcia	 Dobrá	 novina	 sa	 uskutočňuje	 individuálne	 
v	 jednotlivých	 farnostiach.	 V	 každej	 farnosti	 musí	 byť	 určená	 
jedna	 zodpovedná	osoba,	 ktorá	má	min.	 18	 rokov.	 Sekretariát	
eRka	a	Dobrej	noviny	na	základe	zapísania	zbierky	na	Minister-
stve	 vnútra	 SR	 vystavuje	 všetkým	 ZO	 poverenie	 na	 vykonanie	
zbierky.
Každá	 ZO	 poverená	 vykonávaním	 zbierky	 má	 byť	 pri	 koledo-
vaní	 schopná	 na	 požiadanie	 preukázať	 sa	 písomným	 pove- 
rením.	Odporúčame,	aby	aj	vo	farnostiach	s	viacerými	filiálkami	
či	koledníckymi	skupinkami	bola	jedna	ZO,	ktorá	bude	v	kontak-
te	so	správcom	farnosti,	so	sprevádzajúcimi	osobami,	s	koledník-
mi	a	verejnosťou	a	bude	zodpovedná	za	zaslanie	vyzbieraných	 
financií	na	účet	DN.

Foto:	Bíňovce,	Mária	Zajacová
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Úlohy Zodpovednej osoby za Dobrú novinu 
vo farnosti 

Kontakt so sprevádzajúcimi osobami 
•	 pravidelne	 pracuje	 so	 sprevádzajúcimi	 osobami, 
vyškolí	 ich,	 odovzdáva	 im	 informácie	 o	 Dobrej	 
novine,	 podporovaných	 projektoch	 a	 myšlienkach	 
Dobrej	noviny	
•	plánuje	 spolu	s	ostatnými	vedúcimi	 skupiniek	Dobrú	 
novinu	 vo	 farnosti,	 termíny	 koledovania,	 spoločné	 
stretnutia	
•	 odovzdáva	 sprevádzajúcim	 osobám	 materiály	 na	 
	prípravu	Dobrej	noviny,	podporuje	ich	v	prípravách	na	 
	koledovanie	a	pri	práci	na	stretkách	s	deťmi	
•	zabezpečí	pre	skupinky	materiály	potrebné	pri	koledo- 
vaní	–	pokladničku	s	označením,	letáky,...
•	zodpovedá	za	uskutočnenie	plánu	koledovania	
•	má	adresy	a	telefónne	čísla	všetkých	sprevádzajúcich	 
osôb	a	pomocníkov	
 Kontakt s verejnosťou
•	zabezpečuje	vyhlásenie	o	organizovaní	Dobrej	noviny	 
vo	 farnosti,	 vyvesenie	 plagátov	 v	 dostatočnom	 čase	 
pred	koledovaním	
•	 organizuje	 prihlasovanie	 na	 koledovanie,	 informuje	 
o	čase	a	priebehu	koledovania	
•	zodpovedá	za	oznámenie	výsledku	zbierky	vo	farnosti	 
a	poďakovanie	sa	darcom	(vo	farských	oznamoch	a	pros- 

tredníctvom	ďakovného	plagátu)	
•	odpovedá	na	otázky	darcov	
Kontakt s kňazom 
•	 žiada	 kňaza	 o	 dovolenie	 organizovať	 Dobrú	 novinu	 
vo	farnosti	
•	počas	celej	akcie	s	kňazom	spolupracuje	podľa	potre- 
	by	ho	informuje	o	priebehu	koledovania	
•	žiada	kňaza	o	vyhlásenie	oznamov	týkajúcich	sa	Dobrej	 
noviny	na	začiatku	a	poďakovania
Kontakt so strediskom Dobrej noviny 
•	na	začiatku	ročníka	prihlasuje	farnosť	do	Dobrej	noviny	
•	pre	celú	farnosť	objednáva	materiály	na	koledovanie	
•	 zodpovedá	za	zaslanie	peňazí	a	zápisnice	po	koledo 
vaní	v	stanovenom	termíne	

SPREVÁDZAJÚCE OSOBY 
Sprevádzajúcimi	 osobami	 pre	 koledníkov	 môžu	 byť	
vedúci	spoločenstiev,	alebo	niekto,	kto	pracuje	s	deťmi.	
Musia	 to	 ale	 byť	 osoby,	 ktoré	 vedia	 deti	motivovať	 a	
vedia	dať	o	Dobrej	novine	a	použití	darovaných	peňazí	
informácie.	
Sprevádzajúce	 osoby	 musia	 mať	 všeobecný	 prehľad	 
o	Dobrej	novine,	poznať	priebeh	akcie	vo	farnosti,	vedieť	
informovať	o	projektoch,	pre	ktoré	sa	bude	koledovať,	
mať	 prehľad	 o	 tom,	 čo	 obsahujú	 propagačné	 mate- 
riály...
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Úlohy sprevádzajúcich osôb: 

•	plánovať	spolu	so	ZO	uskutočnenie	akcie	vo	farnosti	
•	pravidelne	sa	stretávať	s	deťmi,	vhodnou	formou	 im	 
		sprostredkovať	informácie	o	DN	
•	pripravovať	kolednícku	skupinku	na	koledovanie	
•	pomáhať	deťom	pri	obliekaní	a	maskovaní
•	 podporiť	 deti	 v	 núdzových	 prípadoch	 v	 prednese	 
			a	piesňach,	po	ceste	ich	motivovať
•	 dbajú,	 aby	 mala	 skupinka	 všetko	 potrebné	 (letáky,	 
			preukazy,	texty,	hviezdu	alebo	betlehem,	kriedu...)	
•	dávať	darcom	informácie	o	DN	a	použití	vyzbieraných	 
			peňazí	

V	DN	komisii	majú	zastúpenie	dvaja	členovia z každej diecézy na Slovensku,	okrem	nich	je	členom	komisie	osobitne	
volený	predseda.	Zástupcov	vymenúva	Predsedníctvo	eRka,	na	základe	kandidátov	zvolených	v	územných	tímoch	eRka.	

Členstvo	vrátane	pozície	predsedu	DN	komisie	je	dobrovoľnícka	funkcia,	do	ktorej	členovia	vkladajú	svoje	schopnosti	 
i	kus	svojho	srdca	na	volebné	obdobie	troch	rokov.	

Foto:	Koledník	v	Rybanoch,	Katarína	Cibulová,	2016



2322

Komisia	Dobrej	noviny	zasadá	minimálne	3-krát	v	kalendárnom	roku,	väčšinou	ide	o	celovíkendové	stretnutia.	Medzi	
hlavné	úlohy	DN	komisie	patrí	predovšetkým	prijímanie	dôležitých	rozhodnutí	súvisiacich	s	fungovaním	Dobrej	noviny,	
schvaľovanie	 finančnej	podpory	pre	 jednotlivé	projekty	na	 základe	kritérií	Dobrej	noviny,	 schvaľovanie	 rozpočtu	DN	 
a	kontrola	 jeho	plnenia.	DN	komisia	zodpovedá	aj	za	prípravu	a	priebeh	koledníckej	akcie	v	diecézach.	Zabezpečuje	 
a	pomáha	organizovať	kurzy	pre	zodpovedné	osoby,	stretnutia	pre	zodpovedné	osoby	a	sväté	omše	s	vyslaním	koled-
níkov	v	diecézach.	

Rozvojový seminár Dobrej noviny 
•	odborný	seminár	týkajúci	sa	rozvojo- 
			vej	problematiky
•	stretnutie	so	zaujímavými	hosťami

Kurzy pre nové zodpovedné a sprevádzajúce osoby 
•	zaškolenie	nových	ZO	a	SO
•	získanie	informácií	o	príprave	a	organizácií	koledovania
•	rozvojové	vzdelávanie
•	informácie	o	podporovaných	projektoch	a	využití	prostriedkov	zbierky	DN
•	informácie	o	propagačných	a	metodických	materiáloch
•	praktické	podnety	pre	zhotovenie	koledníckeho	programu,	kostýmov...

Stretnutia zodpovedných osôb (v polovici novembra)
•	priestor	pre	osobný	kontakt	medzi	zodpovednými	osobami	navzájom	a	členmi	komisie	DN
•	získanie	informácií	o	aktuálnom	ročníku	
•	predstavenie	nových	metodických	materiálov
•	oboznámenie	sa	s	projektmi	podporovanými	z	prostriedkov	zbierky	
•	vzájomná	výmena	skúsenosti	a	informácií
•	osobné	prevzatie	propagačných	materiálov
•	získanie	informácií	o	svätých	omšiach	spojených	s	vyslaním	koledníkov,	resp.	ich	príprava	
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Sväté omše spojené s vyslaním koledníkov  
(spravidla	okolo	tretej	adventnej	nedele	)
•	slávnostné	požehnanie	a	vyslanie	koledníkov	otcami	bis- 
			kupmi	
•	povzbudenie	koledníkov	
•	aktívne	zapojenie	sa	do	života	Cirkvi	

Misijné púte detí (máj) 
•	 poďakovanie	 koledníkom	 za	 nasadenie	 počas	 
				koledovania	
•	 umožniť	 deťom	 zážitkovo	prežiť	misijný	 rozmer	 
				Cirkvi	v	rámci	spoločenstva	s	inými	deťmi	
•	 prezentovanie	 vzdelávacieho	 a	 rozvojového	 
				aspektu	eRka	navonok	

Propagačné	a	metodické	materiály	potrebné	na	prípravu	koledníkov	a	 koledníckej	 zbierky	posielame	 zodpovedným	
osobám	podľa	požiadaviek	po	prihlásení	sa	do	nového	ročníka	zbierky.
Metodické	 materiály	 a	 INformačníky	 nájdete	 aj	 v	 elektronickej	 podobe	 na	 našej	 webovej	 stránke.	 Pre	 uľahčenie	 
distribúcie	a	vašu	včasnú	prípravu	nám	veľmi	pomôže,	ak	si	materiály	prevezmete	osobne	na	stretnutiach	ZO	v	diecézach.

PLAGÁT DOBREJ NOVINY
Odporúčame	 vyvesiť	 na	 nástenkách	
v	obci	a	v	kostoloch	a	 iných	prístup-
ných	 miestach.	 Má	 upozorniť	 na	
skutočnosť,	 že	 vo	 farnosti	 prebieha	
DN.	Odporúčame	dopísať	do	plagátu 
(resp.	 na	 osobitý	 hárok)	 informácie	
špecifické	 pre	 vašu	 farnosť	 (dátum	 
a	čas	koledovania).

ĎAKOVNÝ PLAGÁT
Slúži	 na	 poďakovanie	 darcom	
po	 skončení	 koledovania.	 Obsa-
huje	miesto	na	dopísanie	výsled-
kov	 zbierky	 vo	 vašej	 farnosti.
Odporúčame	 vyvesiť	 k	 plagátu	
po	koledovaní.

LETÁK DO RODÍN
Koledníci	 rozdávajú	 letáky	 pri	
návšteve	 domov.	 Leták	 obsahuje	
stručný	 popis	 projektov,	 informuje	
o	 použití	 peňazí	 a	 o	 organizátorovi	
akcie,	čo	je	veľmi	dôležité	kvôli	trans-
parentnosti	zbierky.
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NÁLEPKA NA POKLADNIČKU
Každá	 pokladnička	 musí	 byť	
označená	 nálepkou	 s	 povinný- 
mi	náležitosťami,	(číslo	a	názov 
zbierky,	 organizátor).	 Do	 voľ- 
ného	 miesta	 na	 nálepke	 je	
potrebné	napísať	názov	a	číslo	
pokladničky	vo	vašej	obci.	(napr.	
Zázrivá	1,	Zázrivá	2,...)	

PROJEKTOVÝ MATERIÁL
Ponúka	 ZO	 	 a	 SO	prehľadné	 in-
formácie	 o	 projektoch	 pod-
porených	 z	 aktuálneho	 ročníka.	
Môžete	ho	použiť	aj	na	vývesku,	
alebo	pri	príprave	koledníkov.

KOLEDNÍK DN
Je	 informačný	 letáčik	 pre	 deti,	 ktoré	
koledujú.	 Môžete	 ho	 využiť	 pri	 prí-
prave	 koledníkov	 a	 spolu	 vypĺňať	
úlohy	 a	 hry,	 ktoré	 obsahuje.	 Letáčik	
obsahuje	 aj	 priestor	 pre	 užitočné	
poznámky	koledníkov.

METODICKÝ MATERIÁL DOBREJ 
NOVINY
Materiál	 ponúka	 množstvo	 námetov	
pre	 animátorov,	 ktoré	 môžu	 využiť	
pri	príprave	koledníkov.	Každý	rok	 je	
pripravený	materiál	k	aktuálnej	téme.	
Animátori	 tu	 nájdu	 aj	 koledy,	 piesne	
a	námety	na	 rekvizity	alebo	kostýmy	
pre	koledníkov.

DOBRÉ NOVINY DOBREJ NOVINY
DN	 DN	 slúžia	 ako	 spätná	 väzba	 k	 up-
lynulému	ročníku	a	motivácia	do	nastáva-
júceho	ročníka.	Vychádzajú	raz	ročne	a	sú	
prioritne	 určené	 koledníkom	 a	 darcom.	
Môžete	 ich	 rozdať	 pred	 koledovaním	 v	
kostole,	 alebo	 počas	 koledovania	 spolu	 s	
letáčikmi.	 Noviny	 sa	 objednávajú	 v	 pred-
chádzajúcom	 ročníku	 pri	 informovaní	 o	
výsledkoch.	Počty	alebo	nové	objednávky	
môžete	 však	 nahlásiť	 kedykoľvek	 počas	
roka.

DARČEK 

Pre	 každé	 dieťa,	 SO,	
ZO,	 pomocníka,	 pripra-
vujeme	 malý	 darček.	
Darčeky	 odosielame	 ZO	
podľa	 počtu	 koledníkov	
nahlásených	na	zápisnici	
z	koledovania.
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Dobrá	 novina	 sa	 snaží	 prostredníctvom	 rozvojového	
vzdelávania	priviesť	deti	a	mladých	k	hlbšiemu	porozu-
meniu	 rôznorodosti	 vo	svete.	Poukázať	aj	na	existenciu	
viacerých	nespravodlivostí	 vo	 svete	a	problémov	s	nimi	
spojených.	 Podnietiť	 ku	 skúmaniu	 globálnych	 otázok	 a	
ich	 prepojenia	 s	 našim	 každodenným	 životom,	 rozvíjať	
praktické	zručnosti	detí	a	mladých	a	prispieť	k	pozitívnym	
zmenám	v	spoločnosti	prostredníctvom	zmeny	vlastného	
správania.
Narúšaním	stereotypov	a	podporou	kritického	myslenia	
sa	snaží	viesť	deti	a	mladých	ľudí	k	solidarite	a	zapájaniu 
sa	 do	 advokačných	 aktivít	 s	 cieľom	 zlepšenia	 životnej	
situácie	ľudí	v	rozvojových	krajinách.	

Deťom	ponúkame	pripravené	stretká	a	aktivity	v	Meto- 
dických materiáloch.	Animátori	majú	možnosť	zúčastniť	
sa	rozvojových seminárov	a	regionálnych	stretnutí	ZO.	
V	 spolupráci	 s	 časopisom Rebrík	 prinášame	 rozvojové	
témy	aj	najmenším.

V	 posledných	 rokoch	 sa	 Dobrá	 novina	 zapojila	 do	 via-
cerých	medzinárodných	projektov	rozvojového	vzdeláva-
nia.	Aj	vďaka	nim	sa	na	koledníckych	stretkách	rozprávalo	
o	Miléniových	rozvojových	cieľoch,	živote	ľudí	s	postih-
nutím	 v	 rozvojových	 krajinách,	 o	 životnom	 prostredí	 
a	využívaní	prírodných	zdrojov.	

Od	svojho	vzniku	v	roku	1995	Dobrá	novina	podporila	viac	než	300	rozvojových	projektov	z	oblasti	vzdelávania,	zdravot-
níctva,	zabezpečenia	pitnej	vody,	výstavby	a	podpory	škôl,	nemocníc,	podpory	detí	ulice,	rozvoja	drobného	podnikania,	
vzdelávania		dospelých	a	i.	
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PÔSOBÍME V... 
krajinách	subsaharskej	Afriky,	 
najmä	v	Keni,	Etiópii,	Južnom	

Sudáne	a	Ugande.	 
Od	svojho	vzniku	však	Dobrá	novina	 

          podporila	viaceré	projekty	 
aj	v	Južnej	Afrike,	 
Mali,	Nigérii,	 

Zambii,	Rwande,	 
Benine,	 
Mozambiku	 
a na Mada-
gaskare.	

PODPORUJEME PROJEKTY
•	zamerané	na	najohrozenejšie	skupiny	(deti,	mladí,	ženy,	
rodiny	v	núdzi,	ľudia	s	postihnutím)	

•	zamerané	na	základné	ľudské	potreby	(pitná	voda,	vzde-
lanie,	 zdravotnícka	 starostlivosť,	 dodržiavanie	 ľudských	
práv	a	i.)

•	predložené	miestnym	projektovým	partnerom,	ktoré	vy-
chádzajú	z	miestnych	potrieb	a	kultúry

•	so	silným	rozvojovým	aspektom	a	dlhodobou	perspek-
tívou	(humanitárne	projekty	skôr	výnimočne)

PODPORUJEME PARTNEROV
ktorých	charakterizuje	kvalita	doterajšej	práce	a	spoľahlivé	
referencie.	 Dobrá	 novina	 nepodporuje	 jednotlivcov 
ale	organizácie	ako	napr.	diecézy,	farnosti,	rehole	a	misijné 
spoločenstvá,	 komunitné	 a	 mimovládne	 organizácie,	
Pápežské	misijné	diela	a	i.	

Dobrá	 novina	 podporuje	 prácu	 miestnych	 organizácií	 
a	miestnej	Cirkvi.	Sme	presvedčení	o	tom,	že	lepšie	pozna-
jú	 situáciu	 v	 danej	 krajine,	 potreby	 ľudí	 a	 vedia	 nájsť	
najprimeranejšie	riešenia.	
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AKO PRACUJEME / PROJEKTOVÝ CYKLUS 

Viac	 informácií	 o	 podporených	 projektoch	 nájdete	 každoročne	 v	 projektovom	 materiáli	 Dobrej	 noviny,	 v	 Dobrých	
novinách	Dobrej	noviny	ako	aj	na	webe	www.dobranovina.sk.	

Predstava	 
miestnej	 
komunity

PLÁNOVANIE

Koncept	 
projektu

Projektový 
	návrh

Schválenie	 
projektu	Komisiou	
Dobrej	noviny

Podpísanie	 
projektovej	 
dohody	 

u	schválených	
projektov

Dopad	 
na	miestnu	 
komunitu

Odoslanie	ďalšej	
splátky	po	 

schválení	správy

Pravidelné	
6-mesačné	 
obsahové	 

a	finančné	správy

Odoslanie 
	1.	splátky	 

na	bankový	účet	
organizácie

REALIZÁCIA

Monitoring	a	hodnotenie
Projektové	cesty

€ €€
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V	rámci	programu	Dobrovoľníci	pre	Afriku	sme	od	roku	2002	vyslali	vyše	60	dobrovoľníkov	do	Kene,	Ugandy,	Etiópe	 
a	Juhoafrickej	republiky.

 
Zapojiť	mladých	ľudí	do	života	 

rozvojového	programu	Dobrej	noviny,	
prehĺbiť	spoluprácu,	dialóg	a	vzťah	 

s	partnermi	a	šírenie	kultúry	 
solidarity.	

AKÁ JE PRACOVNÁ NÁPLŇ DOBROVOĽNÍKOV? 
Dobrovoľníci	pracujú	v	projektoch	podporovaných	Dobrou	novinou,	kde	sa	zväčša	zapájajú	do	práce	s	deťmi,	prípravy	
voľnočasových	aktivít	 či	 doučovania.	 Podľa	 aktuálnej	 potreby	 a	 individuálnych	 talentov	 a	 zručností	 je	 vítaná	pomoc	 
s	 prácou	 s	 počítačmi,	 sociálnym	 výskumom,	 fyzioterapiou,	 prípravou	 PR	 materiálov	 či	 administratívou.	 Konkrétna	 
pracovná	náplň	každého	dobrovoľníka	je	teda	výsledkom	vzájomnej	dohody.

Foto:	Kurz	pre	nové	zodpovedné	osoby,	Liptovská	Osada,	2016,	archív	DN	2016
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AKO PREBIEHA VÝBER A SAMOTNÝ POBYT? 
•	 Výber	 prebieha	 formou	 osobných	 pohovorov,	 
v	 prípade	 väčšieho	 počtu	 záujemcov	 formou	 víken-
dového	stretnutia.

•	 Príprava	pozostáva	 z	dvoch	 víkendových	 stretnutí,	
kde	 dobrovoľníci	 dostanú	 všetky	 potrebné	 prak-
tické	informácie	o	krajine	a	projekte,	v	ktorom	budú	
pôsobiť	(očkovania,	poistenia,	bezpečnosť	a	i.)	

•	Dobrovoľnícky	pobyt	trvá	3	–	12	mesiacov	

•	Po	návrate	absolvujú	dobrovoľníci	víkendové	hodno- 
tiace	 stretnutie,	 kde	 zhodnotia	 svoje	 pôsobenie	 
v	 projekte.	 Po	 návrate	 sa	 dobrovoľníci	 zapájajú	 do	
akcií	eRka	a	Dobrej	noviny.

Náklady	spojené	s	prípravou	a	pobytom	dobrovoľníkov	
sú	hradené	z	externých	grantov	s	malým	finančným	
príspevkom	samotného	dobrovoľníka.	

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA
• Vek	min.	18	rokov

•	Schopnosť	plynulo	komunikovať	v	angličtine

•	Ochota	cestovať	a	pracovať	s	chudobnými	a	znevýhodnenými

•	Schopnosť	prispôsobiť	sa	jednoduchým	životným	podmien- 
kam

•	Záujem	o	problematiku	rozvojovej	spolupráce

•	Osobná	zrelosť,	nezávislosť,	komunikatívnosť,	ochota	učiť	sa

•	Výhodou	 je	 skúsenosť	práce	 s	deťmi	 a	mladými	 či	 aktivita	 
v Dobrej novine

•	Ďalšie	v	závislosti	od	potrieb	konkrétneho	projektu

Viac o programe a svedectvá bývalých 
dobrovoľníkov nájdete na  

www.dobranovina.sk.
Foto:	Vyučovanie	vo	Vzdelávacom	centre	sv.	Petra	Clavera	v	Rumbeku,	Južný	Sudán,	
máj	2016,	Georges	Kimonge
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RIADITEĽ DOBREJ NOVINY  
dndirector@erko.sk
Štatutárny	 zástupca	 eRka	 pre	 program	 Dobrej	 noviny.	
Zastupuje	 Dobrú	 novinu	 vo	 vzťahu	 s	 cirkevnými	
predstaviteľmi,	štátnymi	inštitúciami	a	rozvojovými	organi- 
záciami.	Je	zodpovedný	za	chod	programu	Dobrá	novina.

KOORDINÁTOR DOBREJ NOVINY  
dn@erko.sk
Pripravuje	celoročný	priebeh	koledníckej	akcie,	komunikuje 
so	 zodpovednými	 osobami	 vo	 farnostiach,	 pripravuje 
vzdelávacie	 podujatia,	 zabezpečuje	 distribúciu	materiálov	
potrebných	na	koledovanie	do	farností.

PROJEKTOVÍ MANAŽÉRI
Zabezpečujú	komunikáciu	s	projektovými	partnermi	
v	 afrických	 krajinách	 podľa	 jednotlivých	 regiónov.	
Priebežne	monitorujú	a	kontrolujú	realizáciu	projektov 
aj	formou	osobných	návštev.	Pripravujú	nové	projek-
tové	návrhy	na	schválenie	pre	DN	komisiu.	Pripravujú	
vzdelávacie	výstupy	z	projektov	pre	verejnosť.	

Foto:	Projektová	manažérka	Dobrej	noviny	v	diskusi	s	koordinátormi	podporovaného	
projektu	v	Karse,	Etiópia,	2016,	Danica	Olexová
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