
Dobrovoľníci pre Afriku 2019 
 

Uganda 

1. 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 dobrovoľníci robiť?  
- športové aktivity a hry s deťmi 
- pomoc s doučovaním detí a dospelých 
- pomoc partnerovi s administratívou a získavaním zdrojov pre svoje aktivity 
- podpora poľnohospodárskych aktivít v komunite 
- iné uplatnenie talentov a schopností dobrovoľníka 
 

Etiópia 

2. 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 zdravotné stredisko a mládežnícke centrum v Alitene, 
viaceré škôlky, internát pre dievčatá a centrá pre ženy a mládež v Mekelle.  

Čo by tu mohli dobrovoľníci robiť?  
- 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) 
- vedenie dielní so zameraním na rôzne kreatívne a remeselné zručnosti  
- pomoc s projektovou administratívou, písaním správ, žiadostí o podporu   
- iné uplatnenie talentov a schopností dobrovoľníka 
 

Keňa 

3. 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 dobrovoľníci robiť?  
- 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  

 

4. Detské centrum Songa Mbele na Masomo  
Lokalita: Nairobi – štvrť South B, Mukuru slum  

Partnerom je Mukuru Promotion Center, ktorý vedie Detské centrum Songa Mbele na 
Masomo. Centrum 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.). Výhodou sú 
skúsenosti so špeciálnou pedagogikou alebo s niektorou s nižšie uvedených typov terapie.  

Čo by tu mohli dobrovoľníci robiť?  
- pomáhať opatrovateľom detí pri fyzioterapii, skupinovej terapii, terapii hrou a podobne 
- pomáhať učiteľom v triedach 
- aktivity s deťmi (hry, hudba, iné tvorivé aktivity) 
- pomoc s administratívou, s fundraisingom a pod.  
- iné uplatnenie talentov a schopností dobrovoľníka 

 

5. Ženské centrum Eufrázia  
Lokalita: Ngong (mesto cca 40 km od Nairobi)  
 

Centrum vedú sestry z kongregácie Our Lady of Charity of the Good Shepherd. Pracujú so 
ženami, dievčatami a deťmi zo slumov mesta Ngong a z Masajskej komunity, ktorá žije 
v Ngongských kopcoch.  Vzdelávanie, praktické tréningy, organizovanie žien do skupín, 
v ktorých si sporia a navzájom pomáhajú, podpora ich drobného podnikania,  voľnočasové 
aktivity s deťmi a veľa inej práce pomáha posilňovať a meniť miestnu komunitu. 

Okrem aktivít v meste Ngong má Eufrázia aj krajčírsku dielňu kombinovanú s obchodíkom 
a malým marketingovým oddelením. Práve sem hľadajú dobrovoľníka/dobrovoľníčku.  

Predávajú oblečenie, tašky, liturgické oblečenie, prestieranie a iné textilné výrobky, ale aj 
hračky pre deti či pohľadnice. Vzhľadom na druh úlohy by uprednostnili dobrovoľníka na viac 
než tri mesiace. 

Čo by tu mohli dobrovoľníci robiť?  
- pomoc s organizáciou práce, so súvisiacou administratívou 
- pomoc pri výrobe (napr. textilnej a korálkovej) či designe a zlepšení kvality produkcie  
- podpora marketingu a predaja výrobkov  
- iné uplatnenie talentov a schopností dobrovoľníka 



 

6. Special Education Professionals (SEP) 
Lokalita: podľa potreby  

Špeciálni terapeuti a pedagógovia pomáhajú zlepšovať situáciu detí s postihnutím vo 
viacerých projektoch, prevažne v slumoch Nairobi. Rodičov, učiteľov a príbuzných učia ako 
správne chápať špeciálne potreby detí a ako ich čo najlepšie podporiť, aby dosiahli svoj 
potenciál. Venujú sa terapiám podľa individuálnych potrieb detí a podpore iluzívneho 
vzdelávania.  

SEP uplatňuje prístup zameraný na rodinu, kde rodič/opatrovateľ hrá významnú úlohu pri 
vývoji svojho dieťaťa a pozornosť sa venuje všetkým oblastiam rozvoja. Rodičia, 
opatrovatelia a špeciálni pedagógovia sa školia v pracovnej a rečovej terapii, fyzioterapii 
a špeciálnej pedagogike. Táto kombinácia je zárukou holistického prístupu, v ktorom sú dieťa 
a rodič/opatrovateľ hlavnými nositeľmi zmeny. 

Čo by tu mohli dobrovoľníci robiť?  
Prijať by mohli iba dobrovoľníčku/dobrovoľníka, ktorý má profesne blízko k špeciálnej 
pedagogike, fyzioterapii alebo inej podobnej disciplíne. S tímom odborníkov so SEPu by 
dobrovoľníčka/dobrovoľník pravidelne navštevoval projekty, kde SEP pomáha. 

 

7. Xaverian Missionaries of Yarumal  
Lokalita: Barsaloi 

Charizma rehole Yarumalcov, ktorej pôvod je v Kolumbii, je ísť tam, kam nik iný nechce ísť. 
Rehoľa pôsobí v Keni od roku 1982 - v suchom regióne Samburu a nairobskom slume Kibera. 
V Samburu Yarumalci slúžia v troch farnostiach.  

Oblasť Samburu patrí k regiónom Kene s podrozvinutou infraštruktúrou. Cesty sú tu zlé 
a služby málo dostupné. Jedným z  problémov regiónu je nedostatok vody a jedla. Bratia 
preto popri službe kňazov venujú veľa energiu práve zabezpečovaniu vody a zlepšovaniu 
potravinovej bezpečnosti.  

Čo by tu mohli dobrovoľníci robiť?  
Dobrovoľníka by radi privítali do farnosti Barsaloi a potešil by ich najmä niekto, kto by sa rád 
venoval deťom a mládeži. Ideálny čas pobytu animátora by mal pokryť aj mesiace november 
a december 2019, keď sú v Keni dlhé prázdniny. V tomto čase sa domov vracajú študenti 
z internátnych základných a stredných škôl. Práve oni by mohli pomáhať z prekladom, keďže 
väčšina detí v Barsaloi a okolí nehovorí po anglicky. 

 

8. Centrum Jána Pavla II. pre deti s fyzickým postihnutím  
Lokalita: Lokichar (región Turkána) 

Projekt sa nachádza v regióne Turkána, ktorú tvorí veľmi horúca a suchá oblasť na severo-
západe Kene. Podvýživa častokrát zanecháva závažné následky na zdraví žien a detí. Vplyvom 
zvykov a tradície sú fyzicky postihnuté deti v turkánskej spoločnosti zanedbávané a vnímané 



ako zlé znamenie osudu pre celú spoločnosť. Kočovný spôsob života taktiež sťažuje životné 
podmienky postihnutých detí. 

Centrum Jána Pavla II. vzniklo z iniciatívy diecézy v rámci sociálneho programu v roku 2006. 
Nachádza sa vo vidieckom mestečku Lokichar, popri dopravnej trase Kitale – Lodwar. 
V susedstve centra sa nachádza základná škola, v ktorej sú umiestňované deti z centra 
a ktorá je i bezbariérovo prispôsobená potrebám detí s fyzickým postihnutím. Cieľom centra 
je poskytnúť deťom s fyzickým postihnutím vo veku 0– 20 rokov z regiónu Turkána 
komplexnú starostlivosť – ubytovanie a výživu, vzdelanie ako aj primeranú zdravotnú 
a sprostredkovanú chirurgickú starostlivosť. 

Čo by tu mohli dobrovoľníci robiť?  
Projekt je vhodný pre dobrovoľníkov, ktorí vedia ponúknuť výpomoc pri ošetrovaní, učiteľov 
predškolskej výchovy, fyzioterapeutov, sociálnych pracovníkov ale tiež dobrovoľníkov 
angažujúcich sa vo voľnočasových aktivitách a pomoci deťom s postihnutím 


