
Uganda 

Providence Home - Centrum pre deti s postihnutím v Nkokonjeru 
Lokalita: Nkokonjeru (mestečko cca 50 km od hlavného mesta Kampaly) 

V centre sa nachádza 70 detí s rôznym druhom fyzického a mentálneho postihnutia, pričom 
centrum poskytuje služby ďalším 66 deťom v rámci programu komunitnej rehabilitácie. 
V areáli centra sa nachádza domov pre seniorov s kapacitou 12 osôb, farma s hospodárskymi 
zvieratami a malá pekáreň. 

Čo by tu mohli robiť dobrovoľníci?  
- príprava športových, kreatívnych a vzdelávacích aktivít pre deti 
- pomoc fyzioterapeutovi počas stretnutí s deťmi a ich rodičmi 
- pomoc v pekárni či na farme 
- pomoc s administratívou  
- iné uplatnenie talentov a schopností dobrovoľníka 

 

Detská nemocnica CURE v Mbale 
Lokalita: Mbale (východná Uganda, cca 240 km od Kampaly a 60 km od hranice s Keňou) 

Nemocnica sa špecializuje na operácie rázštepu chrbtice a vodnatieľku mozgu. Každoročne 
nemocnicu navštívi 5 000 detí a miestni chirurgovia vykonajú 1 200 operácií.  Nemocnica má 
kapacitu 42 lôžok, pracuje tu 133 zdravotníckych pracovníkov a v areáli sa nachádza aj 
hosťovský dom pre dobrovoľníkov a malá farma. 

Čo by tu mohli robiť dobrovoľníci?  
- podpora v oblasti budovania IT štruktúry nemocnice (databázy, siete, internet)  
- pomoc pri príprave propagačných materiálov (foto, video)  
- iné uplatnenie talentov a schopností dobrovoľníka 

 

Podpora sirôt a zraniteľných detí v Kyabakadde a Nakanyonyi 
Lokalita: Kyabakadde (mestečko cca 30 km od Kampaly) 

Komunitná organizácia KRUDEP – Kyampisi Rural Development Programme podporuje 
sociálne znevýhodnené deti v komunite, združuje miestnych farmárov a poskytuje im 
podporu v oblasti sporenia, pôžičiek a ochrany prírody. KRUDEP zvyšuje povedomie 
o právach žien a detí v komunite.  

Čo by tu mohli robiť dobrovoľníci?  
- športové aktivity a hry s deťmi 
- pomoc s doučovaním detí a dospelých 
- pomoc s administratívou a fundrasingom 
- podpora poľnohospodárskych aktivít v komunite 



- iné uplatnenie talentov a schopností dobrovoľníka 
 

Etiópia 

Rozvojové projekty sestier Vincentiek v eparchii Adigrat 
Lokalita: mestá Alitena, Maichew a Mekelle v regióne Tigray na severe Etiópie 

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (Vincentky) pôsobia majú po celej 
krajine 14 komunít, v regióne Tigray majú štyri komunity, dve v Mekelle a po jednej v Alitene 
a v Maichew. Sestry Vincentky vedú o.i. zdravotné stredisko v Alitene, viaceré škôlky, 
internát pre dievčatá a centrá pre ženy a mládež.  

Čo by tu mohli robiť dobrovoľníci?  
- športové aktivity a hry s deťmi 
- kreatívne aktivity pre deti a mládež (umenie, divadlo, hudobné nástroje, divadlo a i.) 
- výučba anglického jazyka a/alebo základných zručností s práce na počítači (deti vo veku 6 – 
15 rokov, dospelí)  
- pomoc s projektovou administratívou   
- iné uplatnenie talentov a schopností dobrovoľníka 
 

Keňa 

Rehabilitačné Centrum Nový život Mwangaza  
Lokalita: Mlolongo (predmestie Nairobi)  

Projekt pracuje s chlapcami, ktorí bojujú so závislosťou na drogách a omamných látkach. 
Prebieha tu rehabilitácia, neformálne vzdelávanie a rozvoj rôznych talentov. Po 
šesťmesačnej rehabilitácii pokračuje program tzv. „aftercare“ – ďalšie vzdelávanie v rôznych 
oblastiach (automechanici, zvárači, kuchári, škola a pod.), aby sa chlapci dokázali postaviť na 
vlastné nohy.  

Čo by tu mohli robiť dobrovoľníci?  
- pomáhať učiteľovi pri vzdelávaní (základy angličtiny a matematiky)  
- aktivity s chlapcami (šport, hudba, akrobacia, poľnohospodárstvo, iné tvorivé aktivity) 
- pomoc s fundraisingom, s webom a pod. 
- iné uplatnenie talentov a schopností dobrovoľníka  

 

Detské Centrum Songa mbele na masomo  
Lokalita: Nairobi – štvrť SouthB, Mukuru slum  

Projekt pracuje s dvoma skupinami detí – s deťmi, ktoré majú rôzne postihnutia (fyzické, 
mentálne alebo kombinované) a s deťmi, ktoré vypadli zo školy a pripravujú sa tu 
v neformálnej triede na návrat do školy. V projekte prebiehajú okrem vzdelávania oboch 
skupín detí aj terapie (fyzioterapia, terapia hrou, rečová terapia a pod.)  

Čo by tu mohli robiť dobrovoľníci?  
- pomáhať opatrovateľom detí pri skupinovej terapii, terapii hrou a podobne 
- pomáhať učiteľom v triedach 



- aktivity s deťmi (hry, hudba, iné tvorivé aktivity) 
- pomoc s administratívou, s fundraisingom, s webom a pod.  
- iné uplatnenie talentov a schopností dobrovoľníka 

 

Škola Sv. Františka pre deti s poruchami sluchu 
Lokalita: Chesare (pri meste Kitale na západe Kene)  

Projekt ponúka internátne základné vzdelanie pre deti s poruchami sluchu. V škole je takmer 
80 detí vo veku od 6 do 18 rokov. Okrem základnej školy je tu veľká farma a trieda 
s odborným krajčírskym tréningom pre mladé dievčatá.  

Čo by tu mohli robiť dobrovoľníci?  
- učiť sa znakovú reč a pomáhať deťom rozvíjať komunikačné schopnosti 
- asistovať učiteľom pri vyučovaní a pri práci školských klubov (divadlo, zbor, tvorivé dielne a 
pod)  
- pomôcť rozbehnúť počítače, ktoré škola má, ale nepoužíva ich (audiovizuálne podnety sú 
pri vzdelávaní deti s poruchami sluchu veľmi dôležité)  
- športové aktivity a hry s deťmi 
- pomoc s administratívou  
- iné uplatnenie talentov a schopností dobrovoľníka 

 

Denné centrum Hekima – projekt „Kvalitné vzdelanie pre lepšiu budúcnosť presídlencov 
z Turkány“ 
Lokalita: slum Kipsongo v Kitale (Západná Keňa)  

Projekt sa zameriava hlavne na vzdelanie detí a na ekonomické posilnenie ich rodín, aby 
dokázali prevziať väčšiu zodpovednosť aj za vzdelávanie svojich detí. Centrum ponúka 
predškolské vzdelanie mladším deťom a prípravu na vstup do školy pre staršie deti, ktoré 
neboli vo formálnom vzdelávacom systéme. Centrum má aj výživový program pre deti, ktoré 
sú v školách v Kitale a chodia sa sem najesť, aby zotrvali v školách a nemuseli ísť zháňať jedlo 
na ulicu. Projekt má aj veľkú farmu, na ktorej pracujú a učia sa rodičia detí. Rodičov – 
prevažne matky - projekt organizuje do skupín, v ktorých si šetria, pomáhajú navzájom 
a môžu sa uchádzať o malé pôžičky na podnikanie.  

Čo by tu mohli robiť dobrovoľníci?  
- pomáhať učiteľom v neformálnom predškolskom a základnom vyučovaní  
- aktivity s deťmi (šport, hudba, iné tvorivé aktivity...) 
- zapojenie sa do práce ženských skupín (farma, rozvoj malého podnikania a pod.) 
- iné uplatnenie talentov a schopností dobrovoľníka 

 

Euphrasia Women Center 
Lokalita: Ngong (mesto cca 40 km od Nairobi) a/alebo South B – Nairobi (textilná výroba 
a marketing produktov) 
 
Projekt pracuje so ženami, mladými dievčatami a s deťmi. Pri meste Ngong má jednoduché 
tréningové centrum (výučba krajčírstva, varenia a pečenia, základov práce s počítačom 



a kaderníctvo). Cez víkendy a počas školských prázdnin sa sestry usilujú pracovať s deťmi 
v oblasti neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít. V Nairobi majú malú produkciu 
textilných výrobkov a venujú sa aj marketingu svojich produktov. 

Čo by tu mohli robiť dobrovoľníci?  
- pomáhať pri textilnej a korálkovej výrobe, venovať sa designu, zlepšeniu kvality produkcie a 
podobne  
- pomáhať s marketingom produktov, s propagáciou na internete, s webovou stránkou 
a pod.  
- pracovať v tréningovom centre, učiť nejakú špecifickú zručnosť alebo pomáhať učiteľom pri 
práci podľa svojich záujmov a schopností 
- pomoc s administratívou 
- práca s deťmi a pomoc pri vytvorení systému práce s deťmi a tréning animátorov 
- iné uplatnenie talentov a schopností dobrovoľníka 


