
Dobrá novina – 25. ročník je verejná zbierka zapísaná Ministerstvom vnútra SR do registra zbierok pod číslom 
000-2019-026282 z 8. 8. 2019 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Dobrá novina prináša požehnanie do sloven-
ských rodín cez radostné ohlasovanie posolstva 

Vianoc už 25 rokov. Sme radi, že sme neostali len 
na Slovensku. Naši priatelia v Afrike si finančnú 

podporu veľmi vážia a sú za ňu vďační. Ešte 
viac sa ich dotýkajú naše modlitby a myšlienka, 

že nám na nich záleží a zaujímame sa o ich životy. 
Vnímajú to ako veľké požehnanie.

BUĎME POŽEHNANÍ(M)

DOBREJ NOVINY
v roku 2020

PR   JEKTY

Pani Atiir Nangiro žije s dcérou a dvoma synmi v dedinke Napetet neďaleko 
Lodwaru. Privyrába si pletením košíkov. Foto: Viktor Cicko, 2019
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Lodwarská diecéza vznikla v roku 1978, 
predtým bola desať rokov Apoštolskou pre-
fektúrou Lodwar. Svojou rozlohou je totožná 
s krajom Turkana, ktorý sa rozprestiera 
na ploche 77 000 km2. Je to obrovské územie, 
kde diecéza neostáva iba pri šírení evan-
jelia vo svojich 28 farnostiach a vyše 320 
filiálkach. Usiluje sa pomáhať aj v ďalších 
oblastiach života. Za rozvojové iniciatívy 
diecézy zodpovedá Caritas Lodwar. Má osem 
oddelení – Voda a hygiena, Obživa a poľno-

hospodárstvo, Zdravie, Vzdelávanie, Deti 
a ochrana práv detí, Spravodlivosť a pokoj, 
Pomoc pri hlade a obnove, Sociálny úrad 
a Sv. Vincent de Paul.

Dobrá novina spolupracuje s Katolíckou 
diecézou Lodwar od roku 1999. Odvtedy sme 
podporili mnohé projekty rozličného zamera-
nia. Najdlhšie sa angažujeme v podpore vod-
ného projektu, vzdelávania dospelých, detí 
s postihnutím v Centra Jána Pavla II. v Loki-
chare a v podpore sociálneho programu.

Dobré noviny Dobrej noviny nám opäť pripomenú, 
koľko požehnania prinášajú koledníci ľuďom na Slo-
vensku a v ďalekej Afrike. Fotoreportáž Vďaka vode 
zbierajú v Turkane úrodu viac ráz do roka približuje 
dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar.

SPOlUPrácA S KAtOlÍcKOU diEcézOU lOdwAr

Skúsení vodní technici už roky nielen sprístupňujú čistú vodu ľuďom v dedinách a ich zvieratám, ale najnovšie hĺbia plytké studne a inštalujú 
solárne čerpacie systémy v povodí rieky Turkwel. Turkanci sa tak môžu venovať pestovaniu rozličných plodín aj v období sucha.

Foto: Viktor Cicko, 2019

KeňA
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Sociálny program napĺňa evanjeliovú výzvu: „Lebo som bol hladný 
a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som pocestný a 
pritúlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navští-

vili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne.” (Mt 25,34-36). 
Foto: Viktor Cicko, 2019

Úroveň negramotnosti je v Turkane stále vysoká — až 82 %. Trieda 
pre dospelých v Kerio je jednou z 39 tried, ktoré vedie diecéza a kde 
sa Turkanci učia čítať, písať a počítať. Vyučovanie je prispôsobené 
ich pastierskemu spôsobu života. 
Foto: Viktor Cicko, 2019

Centrum Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím v Lokichare sa každoročne stará o 75 detí, ktoré v centre bývajú a podstupujú rôzne terapie, ako 
aj o desiatky ďalších detí, ktoré pravidelne navštevujú v ich domovoch. V centre nájdeme jedinú funkčnú ortopedickú dielňu v celej Turkane — Andrew 

Jusa Omedo je skúsený ortopedický technik, ktorému mnohí klienti vďačia za novú protézu na nohu či inú pomôcku. Foto: Viktor Cicko, 2019
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POdPOrA MlAdýcH MAtiEK

Odborníci odhadujú, že priemerne 24 % 
mladých žien v Ugande otehotnie pred do-
vŕšením 18. roku života, v chudobných ro-
dinách je to až 34 %. Skorý vydaj mladých 
dievčat úzko súvisí s ekonomickou situáciou 
rodiny a úrovňou dosiahnutého vzdelania. 
Mladé dievčatá – matky sa už len zriedka 
vrátia do školy, aby si dokončili základné či 
stredoškolské vzdelanie. S nedostatočným 
vzdelaním majú preto len minimálnu šancu 
nájsť si stabilnú a dostatočne zaplatenú prácu. 
Caritas Tororo pomáha práve týmto mladým 
matkám uplatniť sa na pracovnom trhu a vrá-
tiť im naštrbené sebavedomie. 

V októbri 2018 odštartovali pilotnú fázu, 
počas ktorej ponúknu 90 matkám v troch 
farnostiach Bugitimwa, Budaka a Kapro-
ron kurzy krajčírstva, kaderníctva, výroby 
umeleckých predmetov, osobných financií 
či prieskumu trhu. Šesť najšikovnejších žien 
sa stane mentorkami a učiteľkami pre ďalšie 
skupiny vo svojej komunite. Sprievodnými 
aktivitami sú semináre podporujúce pozitív-
nu zmenu správania sa mladých ľudí v ko-
munite v oblasti sexuality a zodpovedného 
rodičovstva. Jednou z pravidelných aktivít 
v tejto oblasti je aj rozhlasové vysielanie 
na regionálnych staniciach East FM Tororo 
a Rádio Mária Mbale.

Študentky Evelyn a Sarah si precvičujú nový druh stehu na kuse látky, farnosť Bugitimwa. Foto: Jozef Magda, 2019

UgANDA
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KliNiKA Sv. dANiElA 
cOMBONiHO PrE PAciENtOv 
S tUBErKUlózOU

Doterajšia spolupráca Dobrej noviny 
s juhosudánskou organizáciou AAA sa za-
meriavala predovšetkým na Nemocnicu sv. 
Františka z Assisi v Maria Lou. Jej menšou 
sestrou je Klinika sv. Daniela Comboniho, 
ktorá sa špecializuje práve na toto špecifické 
ochorenie. Spádovú oblasť predstavuje úze-
mie s populáciou 274-tisíc obyvateľov, kde 
je svojím zameraním jedinou. V uplynulom 
roku navštívilo kliniku 568 pacientov, z toho 
102 s pozitívnym výsledkom na tuberkulózu. 
Pracovníci vyrazili do terénu vyše 721-krát, 
pričom sa stretli s vyše 36-tisícami členmi 
miestnych komunít na osvetových a vzdelá-
vacích stretnutiach. Navštevovali pacientov 
priamo u nich doma, kde si overili podmien-

Jednoduchý sklad liekov. So zabezpečením spoľahlivej dodávky 
elektrickej energie budú môcť uschovávať lieky v ideálnej teplote. 

Foto: Norbert Demmelbauer, 2019

ky, v akých žijú, a zhodnotili priebeh predpí-
sanej liečby. 

V spolupráci s rakúskymi partnermi za-
bezpečíme solárny systém pre nerušenú 
prevádzku kliniky, novú chladničku na lie-
ky, vybavenie laboratória a videoprojektor 
so zabudovanou batériou pre komunitné 
výjazdy v oblastiach, kde nemajú elektrickú 
energiu.

zlEPšENiE PrÍStUPU K vOdE A HygiENE NA vidiEcKycH šKOlácH

So Spoločnosťou dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta 
de Paul, tzv. vincentkami, spolupracujeme od roku 2011. 
Sestry vincentky pôsobia na severe Etiópie v regióne 
Tigray v štyroch komunitách – v Mekelle 2, v Alite-
ne 1 a v Maichew 1.  Viac ako 95 % základných škôl 
v oblasti Tigray nemá prístup k nezávadnej pitnej vode. 
Chýbajúci alebo nekvalitný zdroj pitnej vody v kom-
binácii s nedostatočnými hygienickými zariadeniami 
a slabé povedomie žiakov o základnej hygiene, ktoré 
vyústia do rôznych chorôb, majú za následok časté ab-
sencie na vyučovaní. V suchom a kamenistom regióne 
je väčšina obyvateľstva odkázaná na potravinovú pomoc 
centrálnej vlády či zahraničných partnerov. Vďaka výži-
vovým programom sa vracajú deti naspäť do škôl, kde 
však chýba potrebná infraštruktúra. K tomuto úsiliu sa 
pripája aj Dobrá novina, ktorá podporí vyvŕtanie stud-
ní, výstavbu umyvárok, nádrží na pitnú vodu a toaliet 
na dvoch vidieckych školách v Habes a Tsigereda.

Žiaci vypomáhajú s nosením vody pre svoje rodiny. Kva-
lita takejto povrchovej vody je však často nevyhovujúca, 
priam až zdraviu škodlivá. Foto: archív partnera, 2019

JUžNý SUDáN

etióPiA
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Kraj Kajiado je na hranici Kene a Tanzánie 
s populáciou približne 690-tisíc obyvateľov 
a rozlohou takmer polovice Slovenska. V kra-
ji sú časté suchá, slabo rozvinutá infraštruktú-
ra, nedostatočné zdroje vody a vysoká miera 
chudoby. Obyvateľstvu dominujú Masajovia, 
ktorých základnou ekonomickou aktivitou je 
polokočovné pastierstvo.

Výrazne patriarchálna tradičná masajská 
kultúra zohráva silnú rolu v tom, že ženy 
majú určité podradné postavenie. Dievčatá sa 
veľmi skoro vydávajú. Povinnosti v domác-
nosti a výchova detí im neumožňuje vrátiť sa 
do škôl. Nízke vzdelanie však v meniacej sa 
spoločnosti znamená menej príležitostí, ženy 

udržiava veľmi chudobné a izolované.
Cieľom partnerskej organizácie Chal-

lengeAid Africa Trust (CAAT) je posilniť 
sebavedomie a možnosť sebarealizácie u 200 
masajských dievčat a mladých žien prostred-
níctvom výučby čítania, písania a počítania či 
získaním chýbajúcich vedomostí o hygiene 
a výžive. V priebehu roka si ženy vytvoria 4 
svojpomocné skupiny so zameraním na mar-
keting vlastných produktov a na spoločné 
sporenie. Takýmto spôsobom sa tieto ženy 
budú môcť aktívne zapájať do sociálneho 
a ekonomického života celej komunity a do-
stanú sa zo súčasnej spoločenskej izolácie.

zlEPšENiE vzdElANOSti A ŽivOBytiA 
zNEvýHOdNENýcH diEvčAt A ŽiEN v KrAji KAjiAdO

Pri aktivitách v silno patriarchálnej spoločnosti je pre pozdvihnutie žien práca s mužmi takisto dôležitá. Foto: Ondrej Zoričák, 2012

KeňA
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PrAcOvNé zrUčNOSti 
PrE MládEŽ zO SlUMU MAtHArE

Organizácia Mathare Youth Sports Asso-
ciation (MYSA) pôsobí v Keni od roku 1987. 
Ako jedna z prvých vo svete prepojila šport 
s rozvojovou prácou. Ich motto „Niečo spra-
víš ty, niečo spravím ja“ sa vinie celou ich 
prácou. Prostredníctvom športu chce pritiah-
nuť mládež, ktorej postupne otvára širšie ži-
votné témy a následne ich povzbudzuje k ak-
tívnemu prístupu k životu. MYSA je aktívna 
predovšetkým v slume Mathare vo východnej 
časti hlavného mesta Nairobi. Mladí ľudia tu 
tvoria približne 60 % populácie a viac ako po-

lovica z nich nemá stabilnú prácu. Na živoby-
tie si zarábajú cez príležitostné drobné práce 
či brigády. Prekážkou pre lepšie uplatnenie sa 
na pracovnom trhu je aj nízka úroveň vzde-
lania. V pilotnej fáze spolupráce podporuje 
Dobrá novina technické vzdelávanie pre 100 
mladých ľudí, ktorí budú pokračovať na vo-
pred dohodnutých stážach vo firmách a in-
štitúciách. MYSA sa okrem športu venuje aj 
umeniu, kultúre, právam detí, preventívnemu 
systému, komunitným knižniciam či ochrane 
životného prostredia.

Salón krásy v improvizovaných priestoroch uprostred slumu v Nairobi. Foto: archív DN

KeňA
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cENtrUM Sv. ANtONA v NyANzE

Deti sú vedené k zodpovednosti prostredníctvom drobných úloh ako pranie šiat. Foto: Lukáš Bjaloň, 2019

Projekty Dobrej noviny v roku 2020 vydáva eRko – HKSD, Miletičova 7, 821 08  Bratislava 2, 
pre svoju vnútornú potrebu. telefón: 0908 183 410 / 02 20 44 52 54, 

email: dn@erko.sk, www.dobranovina.sk. Neprešlo jazykovou úpravou.

Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina aj ďalšie rozvojové projekty, vytvára-
júce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v kra-
jinách subsaharskej Afriky.

Občianske združenie eRko – HKSD podpísalo Kódex používania obrazového materiálu a podávania správ.
Svoje komentáre a výhrady môžete zaslať na kodex@erko.sk.

Centrum sv. Antona vzniklo v roku 1973. 
Od roku 1988 ho spravuje rehoľa Rogacio-
nistov Srdca Ježišovho, ktorej prioritným 
apoštolátom je práca so sirotami a ohroze-
nými deťmi. Aktuálne tu pôsobí slovenský 
misionár, páter Vlastimil Chovanec RCJ. 
V centre žije 40 detí vo veku 3 až 14 rokov 
a stará sa o ne tím 6 vychovávateľov a dvoch 

sociálnych pracovníčok. Ich snahou je pos-
kytnúť núdznym deťom primerané životné 
podmienky v podobe ubytovania, stravy, oša-
tenia a vzdelanie. Ak je to pre dieťa možné 
a bezpečné, centrum ho reintegruje naspäť 
do svojej rodiny. Okrem Dobrej noviny pod-
porujú tento projekt aj PMD Slovensko.  

RwANDA


