
 

 

Darcovia prispeli v 23. ročníku Dobrej noviny rekordnou sumou na podporu rozvojových 

projektov v subsaharskej Afrike 

 

Celkový výnos 23. ročníka predstavoval k termínu 2. marca 2018 sumu 1 108 979,68 eur. 

Výsledok ešte nie je definitívny, pretože k vyzbieranej sume v jednotlivých diecézach budú 

pripočítané aj individuálne dary prijaté na účet Dobrej noviny do 31. marca a výnos z odosla-

ných DMS správ. 

Vianočná kolednícka akcia prebiehala od 24. decembra 2017 do 6. januára 2018 v 1 287 mes-

tách a obciach na celom Slovensku. V 23. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 24 297 koled-

níkov v 2 522 skupinkách, ktorí spolu navštívili 65 938 rodín. K deťom v slovenských farnos-

tiach sa cez Slovenskú katolícku misiu pripojili aj rodiny žijúce v Bruseli.  

Riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík uviedol: „Sme vďační všetkým rodinám, ktoré koledníci 

Dobrej noviny navštívili aj individuálnym darcom za ich štedrosť. Spolu sme vytvorili veľké 

dielo a potvrdili, že Slováci sú otvorení ľudom, ktorí potrebujú pomoc, hoci sú aj geograficky 

veľmi vzdialení. Veľmi si vážime dobrovoľnícke nasadenie našich detí, sprevádzajúcich a zod-

povedných osôb v jednotlivých obciach, podporu ich rodín i všetky formy podpory pre Dobrú 

novinu v jej 23. ročníku.” 

Ťažiskovou témou uplynulého ročníka s mottom „Na ceste k životu“ bola práca dcér kresťan-

skej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie, kde 

Dobrá novina podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od 

roku 2015. Vďaka podpore môže v ťažkom teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným 

prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom. Tvárami 23. ročníka boli mama Ababa s dcér-

kou Weini, ktorá sa vďaka včasnému príchodu sanitky narodila pod dohľadom lekára. Ich prí-

beh sprostredkoval slovenskej verejnosti aj krátky dokument „Cesta“, ktorého pokračovanie 

s názvom „Cesta vedie ďalej“ možno vidieť na youtu.be/ZYKptFv1foQ 

Projektový manažér Jozef Magda dodáva: „Z výťažku zbierky budú podporené rozvojové pro-

jekty v Etiópii zamerané na základnú zdravotnú starostlivosť a prístup k vzdelaniu v Etiópii a 

na odborné vzdelávanie v Južnom Sudáne. V Keni budú podporené projekty zamerané na za-

bezpečenie obživy a pitnej vody, na vzdelávanie dospelých a na podporu centier pre deti s 

postihnutím. V Ugande podporí nemocnicu pre deti.“  

 

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločen-

stiev detí. Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky ná-

jdete na www.dobranovina.sk 

Verejná zbierka Dobrá novina je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra 

SR pod číslom 000-2017-025222 zo dňa 12. júla 2017 na všeobecne prospešný účel rozvojo-

vej spolupráce a humanitárnej pomoci.  

 

Kontakt pre médiá: Jozef Magda, jozef@erko.sk, 0908 183 410 alebo 02 2044 5254 
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