
Dobrá novina – 26. ročník je verejná zbierka zapísaná Ministerstvom vnútra SR do registra zbierok pod číslom 
000-2020-018885 z 17. 7. 2020 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Mladé matky, ktoré nedokončili 
školu, to majú s uplatnením sa 

na trhu práce náročné. Pre ne 
sme pripravili odborné kurzy 

šitia a kaderníctva. Vďaka novým 
zručnostiam si nájdu prácu alebo 

začnú samy podnikať. 

Aj v čase pandémie koronavírusu 
sa zodpovedne pripravujeme 
na koledovanie. Naši partneri 

a mnohé rodiny v Afrike sa ocitli 
v ešte zložitejšej životnej 

situácii ako my.

AJ MAMA 
CHODÍ DO ŠKOLy

DOBREJ NOVINY v roku 2021
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Na začiatku to boli zakríknuté ženy, 
ktoré spoločnosť neakceptovala. Vďaka 
trojmesačnému kurzu kaderníctva a šitia, 
ktorý sa zameriaval aj na osobnostný roz-
voj, sú z nich veselé a sebavedomé podni-
kateľky. Dokážu sa postarať nielen o seba, 
ale i o svoju rodinu. 

Počas prvého roku spolupráce absolvo-
valo trojmesačné kurzy krajčírstva a ka-
derníctva 82 mladých matiek z farností 
Budaka, Bugitimwa a Kaproron. 

Takmer všetky sa zamestnali alebo zača-
li podnikať. Vo všetkých farnostiach si ab-
solventky založili svojpomocné skupiny, 
kde si spoločne sporia a navzájom si poži-
čiavajú. Počas kurzov absolvovali mnohé 
stretnutia zamerané na podnikateľské 
zručnosti, pozitívne zmeny správania 
a zodpovedné rodičovstvo. Osobný men-
toring im pomohol aj v osobnom živote. 

Skúsenosti zo vzájomnej spolupráce 
a spätná väzba od samotných matiek sme 
pretavili do nových vylepšení. Kurzy sme 
po prvom roku predĺžili na 6 mesiacov 
a priberieme novú farnosť Nyangole. Zis-
tili sme, že potrebujeme pracovať nielen 
s matkami, ale aj ich rodičmi, manželmi 
či partnermi. Ich porozumenie a podpora 
počas štúdia je pre celkový úspech mimo-
riadne dôležitý. 

Pre nové záujemkyne o kurz plánujeme 
zaviesť symbolické poplatky. Finančný 
záväzok im mentálne pomôže vytrvať 
aj v náročných chvíľach a počiatočných 
neúspechoch. Okrem výučby partner Ca-
ritas Tororo zmapuje potreby odborného 
vzdelávania v okolitých 12 farnostiach. 
Získané informácie pomôžu pri plánovaní 
budúcich aktivít, ktoré budú šité na mieru 
miestnym potrebám.

Dobré noviny Dobrej noviny nám prinášajú 
viacero pútavých rozhovorov. Prihovorí sa 
nám nový riaditeľ Dobrej noviny, spoznáme 
vianočné zvyky v Ugande či projektovú prácu 
z novej perspektívy. Môžete sa tešiť na roz-
hovor Vyzerali bezradne, dnes na nich vidím 
sebaistotu a hrdosť a reportáž Koronakrízu 
prežívame spoločne.

Zo študentiek sa stali podnikateľky

UganDa
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Študentky vo farnosti Bugitimwa sa učia zapletať príčesky a vrkôčiky. Medzi mladými dievčatami a ženami je o ne veľký záujem. 
Foto: archív partnera, 2020

Lucy (22, vľavo) a Grace (21) si vo februári otvorili svoj prvý salón. Začiatky bývajú skromné, avšak sú odhodlané svoj príjem investovať 
do zveľadenia a rozšírenia svojho podnikania. Obe mamičky majú po dve deti vo veku 2 až 4 rokov. 

Foto: Jozef Magda, 2020
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Ženy majú výZnamnú úlohu pri budovaní mieru

Diecéza Rumbek pokrýva územie 
o rozlohe 65 000 km2 (o 30 % väčšia ako 
rozloha Slovenska), v ktorej žije 1,5 mi-
lióna obyvateľov. Ženy bývajú ústrednou 
príčinou mnohých konfliktov v juhosu-
dánskych komunitách. 

Jedná sa napr. o prípady krádeže do-
bytka s cieľom vyplatiť rodinu nevesty, 
dedenie pôdy, ktoré nesmie prejsť do rúk 
ženy a prípadné nezhody súvisiace pria-
mo s vydajom mladých dievčat. Výsledky 
výskumu Liezelle Kumalo z roku 2015 
naznačujú, že nielen muži ale aj ženy 
považujú násilie za legitímny spôsob 
riešenia sporov.

Podľa odhadov takmer 60 % domác-
ností v Južnom Sudáne závisí primárne 

od ekonomickej aktivity ženy. Jedným 
z dôvodov je neprítomnosť mužov, ktorí 
zahynuli počas desaťročí občianskej voj-
ny alebo ich rekrutovali vládne či rebel-
ské skupiny.

Pastoračné oddelenie diecézy a Misijná 
kongregácia evanjelizujúcich sestier Pan-
ny Márie (MCESM) sa bude nasledujúcich 
12 mesiacov venovať budovaniu mieru 
prostredníctvom práce so ženami. 100 
žien sa prostredníctvom kurzov základ-
nej gramotnosti, kurzov šitia a krajčírstva 
a tréningov na tému mierového riešenie 
sporov a ich špecifickej úlohy ako žien 
zapojí do budovania mieru v 5 farnos-
tiach diecézy. Veríme, že toto semienko 
prinesie bohatú úrodu.

Prínos žien pri budovaní mieru je pre krajinu sužovanú desaťročia trvajúcimi nepokojmi nesmierne dôležitý. 
Sme radi, že Dobrá novina môže byť súčasťou tejto zmeny. 

Ilustračná foto: archív partnera, 2019

JUžný SUDán
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detskí hrdinovia Z nemocnice cure uganda

CURE Uganda je špecializovaná neuro-
chirurgická nemocnica na východe Ugan-
dy. Jej služby využilo v minulom roku 
6 786 pacientov, na základe odporúčaní 
podstúpilo nevyhnutnú operáciu 1 395 
detí a 53 dospelých. Dve tretiny diagnóz 
tvorili malí pacienti s hydrocefalom 
(vodnatieľkou mozgu), ktorá sa prejavuje 
abnormálnym opuchom mozgu a zväč-
šením lebky. Okrem toho nájdu v meste 
Mbale pomoc a opateru pacienti s rázšte-
pom chrbtice, nádorom na mozgu a s de-
formovanými dolnými končatinami.  

Náklady na liečbu a operácie si chu-
dobnejšie rodiny nemôžu dovoliť. Rodiny 
dokážu pokryť náklady v rozmedzí 10 až 
70 eur. Zvyšok sa nemocnica snaží hľadať 
u zahraničných darcov a organizácií. Dob-
rá novina každoročne prispeje na operá-

ciu 267 deťom. Tím sociálnych pracovní-
kov z CURE navštevuje rodiny a skúma 
ich ekonomickú situáciu. Týmto spôso-
bom zabezpečia, že finančná podpora sa 
skutočne dostane tým najnúdznejším.

Pravidelne cestujú do komunít, kde 
zvyšujú povedomie o príčinách týchto 
ochorení a diagnóz. Vhodná strava počas 
tehotenstva, pravidelné kontroly na kli-
nike či pôrod za prítomnosti odborného 
personálu zvyšuje šance na zdravý vývoj 
dieťaťa, pred aj po narodení. Ďalšou po-
zitívnou zmenou v komunite sú rodičia, 
ktorí sa už nehanbia priniesť svoje choré 
dieťa na vyšetrenie do nemocnice. Pre-
konávajú strach a hanbu prameniacu 
z predsudkov a robia všetko preto, aby sa 
ich deťom dostalo urýchlenej odbornej 
opatere.

Trojmesačného Lovina trápili bolesti hlavy, ktorá sa mu začala zväčšovať. Strácal chuť do jedla. Keď ho rodičia priniesli do nemocnice, najprv sa 
liečil na zápal pľúc. Mesiac na to ho úspešne operovali na hydrocefalus. Dnes už je doma pri milujúcich rodičoch, Sarah a Benardovi. 

Foto: archív partnera, 2020

UganDa
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Rehoľa jarumalských misionárov pôsobí 
v Keni od roku 1982. Do regiónu Samburu 
prišli v roku 1991. Duchovnú formáciu 
dopĺňa poľnohospodárska a remeselná 
výučba. V tomto praktickom duchu vedú 
neskoršie ako kňazi aj svoje misie. 

Oblasť Samburu sa nachádza na severe 
Kene, pod jazerom Turkana. Vplyvom kli-

organické poľnohospodárstvo 
na komunitných Záhradách v samburu

sestry vincentky blíZko chudobných v matisi
Sestry vincentky vedú od roku 2009 

úspešný program pre vylúčené komuni-
ty vidieckeho slumu v Matisi.

Odhaduje sa, že polovicu obyvateľov 
Matisi tvorí tzv. mestská chudoba – ľudia 
bez poľnohospodárskej pôdy, ktorí žijú 
v jednoduchých obydliach bez dosta-
točnej hygieny. K najväčším problémom 
tejto populácie patrí nedostatok pracov-
ných príležitostí a alkoholizmus. 

Vincentky pracujú v troch dedinách 
v oblasti Matisi, kde žije približne 8-ti-
síc domácností. Asi 40 % populácie tu 
žije v extrémnej chudobe v lacných ná-
jomných domoch. Väčšinu domácností 
vedú slobodné ženy – matky alebo staré 
mamy. 

Vďaka podpore Dobrej noviny mohli 
sestry rozšíriť systém malých bezúroko-
vých pôžičiek. Väčšina žien, ktoré sa do-

Tvrdá práca prináša svoje ovocie a zeleninu vo farnosti Barsaloi. 
Foto: archív jarumalskí misionári, 2020.

KEŇa

matických zmien táto oblasť postupne vy-
sychá. Samburijci žijú prevažne kočovným 
a polokočovným spôsobom života. Otázka 
potravinovej bezpečnosti sa pre nich stáva 
prioritou číslo jedna.

Jarumalskí misionári sa preto rozhodli 
využiť svoje vedomosti a založiť komunit-
né záhrady. Po vzore modelovej záhrady 
3000 priateľov neďaleko Nairobi pripra-
vujú komunitné záhrady vo farnostiach 
Lodungokwe, Tuum a Barsaloi. V každej 
farnosti vyškolia vybraných zástupcov, 
ktorí budú poznatky a zručnosti odovzdá-
vať ďalej vo svojich komunitách.

Produkcia organického poľnohospodár-
stva je výživná, nepoškodzuje miestne ži-
votné prostredie a je cenovo dostupná. 60 
farmárov sa okrem toho naučí, ako svoju 
úrodu skladovať a ďalej spracovávať, aby 
minimalizovali plytvanie a dokázali uživiť 
svoje rodiny.
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Pri návrate z práce sa okoloidúci radi zastavia pri pouličnom bufete šikov-
ných kuchárok. Drobné podnikanie je jednou z možností pre rodiny, ktoré 

nevlastnia žiadnu poľnohospodársku pôdu.  Foto: archív DN, 2019

Zlepšenie Zásobovania vodou a Základnej 
hygieny v turkane
Skúsení vodní a solárni technici každo-

ročne opravia viac ako 400 vodných púmp 
a solárnych systémov v horúcej polopúštnej 
Turkane. Najviac opráv uskutočnia v období 
sucha, kedy ľudia vo väčšej miere využívajú 
bezpečnú vodu z vŕtaných studní nielen pre 
seba, ale aj pre svoje zvieratá. Vtedy totiž se-
zónne rieky vyschnú a vody niet ani v ručne 
hĺbených studniach v riečnych korytách. 

Sociálni pracovníci diecézneho vodného 
programu mobilizujú komunity, školia ich 
v oblasti starostlivosti o vodný zdroj a hygie-
ne. Pomôžu im pri vodnom zdroji vytvoriť 
miestnu komisiu, ktorá nesie zodpovednosť 
za studňu a vyberá príspevky komunity 
na jej údržbu a opravy. Pozornosť venuje-
me aj mladým. Na 10 vybraných školách 
diecéza ročne vyškolí 400 žiakov v témach 
voda a hygiena a povzbudzuje k zakladaniu 
školských klubov. V rámci nich žiaci organi-
zujú rozličné aktivity na ochranu životného 
prostredia. 

V roku 2020 rozšírila Katolícka diecéza 
Lodwar svoje pôsobenie v oblastiach Tur-
kana-sever a Kibish v spolupráci s UNESCO 
a SlovakAid. Jeho cieľom je zabezpečiť 
miestnemu obyvateľstvu udržateľný prístup 
k čistej pitnej vode, zlepšiť ich živobytie, ako 
aj propagovať osobnú hygienu v tradičnej 
pastierskej kultúre.

Deti sa prizerajú oprave vodnej pumpy v dedine Ichakun. 
Foto: Darina Maňurová, 2020

posiaľ zapojili do drobného podnikania, 
sa venuje mobilnému predaju placiek 
čapati, sladkých mandazi, čaju a kávy. 
Ďalšie majú malé stánky, kde predávajú 
obilniny, ovocie, zeleninu, drevené uhlie, 
kukuricu či obľúbené ryby omena.

S lepšou ekonomickou situáciou rodín 
si môže vyše 60 matiek dovoliť lieky 
pre svoje deti a starších členov komuni-
ty. Tým sa zároveň znižuje počet osôb, 
ktoré sú odkázané na priamu pomoc 
sestier vincentiek (práve v podobe liekov 
či príspevku na lekárske ošetrenie).
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lepšie vZdelanie pre deti s postihnutím

Hirpe je odhodlaná mladá dáma s krásnym úsmevom, hoci prišla 
o nohu. Vďaka štipendiu z organizácie HEfDA ukončila základnú 
školu a aj kurz výpočtovej techniky. Foto: Danica Olexová, 2016

Projekty Dobrej noviny v roku 2021 vydáva eRko – HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2, 
pre svoju vnútornú potrebu. Telefón: 0908 183 410, email: dn@erko.sk, www.dobranovina.sk. 

neprešlo jazykovou úpravou.

Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina aj ďalšie rozvojové projekty, 
vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, 

rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.

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

Organizácia HEfDA poskytuje 120 de-
ťom s postihnutím školské štipendium 
a aj vzdelávacie materiály, aby mohli 
navštevovať základnú školu. Mladým 
ľuďom s postihnutím umožňuje získať 
remeselné zručnosti, aby sa mohli neskôr 
zamestnať. Zároveň buduje medzi jednot-
livcami, v komunitách a aj štátnymi orga-
nizáciami povedomie o potrebe vzdeláva-
nia detí s postihnutím a zlepšuje životné 
podmienky rodičov detí so špeciálnymi 
potrebami. Naším spoločným cieľom je 
dosiahnuť, že deti sa o seba v budúcnosti 
budú vedieť postarať.

ETiópia

spoločne proti koronavírusu v alitene
Dobrá novina spolupracuje so sestra-

mi vincentkami v zdravotnom stredisku 
v Alitene na severe Etiópie už niekoľko 
rokov. V spádovej oblasti žije približne 
7 500 obyvateľov. Prostredníctvom ško-
lení zdravotníckeho personálu, šírenia 
osvety, informačnej kampane a nákupu 
a distribúcie liekov, zdravotníckych 
pomôcok a jedla sa usilujeme prispieť 
k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti v dô-
sledku ochorenia COVID-19.

Zároveň si kladieme za cieľ zabezpečiť 
počas pandémie poskytovanie základ-
nej zdravotnej starostlivosti pre najzra-

niteľnejšie skupiny obyvateľstva ako 
deti, tehotné ženy a starších. Zdravotné 
stredisko urobilo vo svojom areáli a jeho 
blízkosti viaceré úpravy – zriadili trie-
diaci stan a dve izolačné strediská, v kto-
rých dokážu zabezpečiť špeciálnu dennú 
starostlivosť pre 70 pacientov. Umiestnili 
taktiež veľkokapacitné nádrže na vody 
a mobilné miesta pre umývanie rúk 
v snahe minimalizovať možnosti šírenia 
nákazy. 

Humanitárny projekt realizujeme 
od júna 2020 vďaka finančnej podpore 
SlovakAid.


