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Záverečná správa verejnej zbierky - vyhodnotenie
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy, odboru všeobecnej vnútornej správy (ďalej len
„ministerstvo“) bola dňa 26. 11. 2020 doručená záverečná správa verejnej zbierky s názvom „Dobrá novina – 24.
ročník“ zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2018-020051 (ďalej len „zbierka“) na
základe rozhodnutia ministerstva číslo SVS-OVS2-2018/020051-1 zo dňa 10. 09. 2018. Zbierka bola vykonávaná
od 11. 09. 2018 do 31. 03. 2029.
Ministerstvo potvrdzuje, že predkladaná záverečná správa zbierky obsahuje všetky náležitosti podľa § 13 ods. 4
zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zbierkach“).
Zároveň je však v budúcnosti potrebné, aby občianske združenie k záverečnej správe priložilo zmluvy, faktúry a
bločky, ktoré taktiež predstavujú doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky.
Zo záverečnej správy zbierky vyplýva, že z hrubého výnosu zbierky, sumy 1 151 201,85 EUR sa na náklady zbierky
použila suma 172 680,28 EUR. Čistý výnos zbierky v sume 978 521,57 EUR bol použitý v súlade s účelom zbierky.
Keďže k dnešnému dňu ste na svojom webovom sídle nezverejnili obsah záverečnej správy zbierky v zmysle §
13 ods. 5 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto
vyzývame na nápravu tohto stavu do 15 dní odo dňa doručenia tohto listu.

Mgr. Otto Lohnický
vedúci oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Príloha č. 1a - Prehľad nákladov použitých z verejnej zbierky Dobrá novina - 24. ročník

hrubý výnos zbierky Dobrá novina - 24. ročník
čistý výnos zbierky - projekty 85 %
náklady zbierky 15 %

1 151 201,85
978 521,57
172 680,28

Prehľad nákladov použitých z verejnej zbierky Dobrá novina - 24.ročník
obdobie 1.1.-31.12.2019
Príprava ďalšieho ročníka zbierky
1. Náklady spojené s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením zbierky
Materiálno-metodické zabezpečenie
príprava a tlač propagačných a metodických materiálov
14 780,10
poštovné a distribučné náklady
4 388,70
darčeky pre koledníkov
4 112,00
Vzdelávanie a podujatia na Slovensku
organizácia svätých omší spojených s vyslaním koledníkov
478,25
mediálna spolupráca
365,14
výroba filmu ku 25. rokom DN
1 580,00
25 rokov DN - filmové premiéry a hosť z Kene
5 150,94
koledovanie u prezidenta
253,90
tuzemské pracovné cesty a podujatia
931,89
stretnutia Komisie pre Dobrú novinu
1 491,93
kurzy pre ZO a stretnutia ZO
1 043,45
koledníci v Ríme - december 2019
1 501,03
zahraničné pracovné cesty a podujatia
5 306,53
personálne náklady ** 1. časť
28 920,75
medzisúčet
70 304,61
2. Náklady spojené so správou (prevádzkové náklady)
prenájom priestorov
8 664,99
telekomunikačné služby
1 950,03
spotrebný materiál
1 621,37
ostatné služby a opravy
1 907,75
poistenie AUS a majetku
159,25
členské v Platforme mimovládnych a rozvojových organizácií
405,00
bankové poplatky
1 147,38
príspevok na stravné lístky podľa zákona
1 748,28
spracovanie miezd
814,80
personálne náklady **2. časť
28 287,27
medzisúčet
46 706,12
3. Náklady spojené so zisťovaním spôsobu použitia čistého výnosu zbierky a medzinárodná spolupráca
Projektová práca a medzinárodná spolupráca
projektové cesty a medzinárodná spolupráca *
13 977,13
personálne náklady **3. časť
41 692,41
medzisúčet
55 669,54
SPOLU
172 680,28
* spolupráca s partnermi v subsaharskej Afrike a na medzinárodnej úrovní
** v roku 2019 zabezpečovalo program, Dobrá novina 6 zamestnancov na plný úväzok, jedna externá
spolupracovníčka a niekoľkí pracovníci na dohody

Príloha č. 2a - Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky Dobrá novina - 24. ročník
Por. č.

Číslo projektu

Slovenský názov projektu

1

118.011-E17/01 Lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v okrese Munesa (2017 – 2019)

2

113.014-E17/11 Škola, nádej, budúcnosť - obnova základnej školy v Takui

3

118.001-E18/01 Základná zdravotná starostlivosť o ohrozené skupiny v oblasti Irob (2018-2020)

4

130.013-E18/05 Dokončenie internátu v Strednej dievčenskej škole sv. Daniela Comboniho v Lodware

5

158.011-E18/09 Budovanie kapacít a grantová schéma - Arcidiecéza Tororo, 2. fáza

6
7
8
9
10

Krajina

Zaslaná
Bankový
suma v EUR poplatok v EUR

Etiópia

23 700,00

64,00

Kamerun

5 000,00

42,5

Etiópia

24 720,00

62,00

Keňa

17 000,00

37,50

Uganda

20 000,00

27,50

130.010-E18/11 Zlepšenie vzdelanosti a živobytia znevýhodnených dievčat a žien v kraji Kajiado

Keňa

6 402,00

24,50

130.008-E18/12 Zručnosti pre lepšiu zamestnateľnosť mládeže a jej ekonomické posilnenie

Keňa

8 406,00

42,50

Keňa

14 000,00

37,50

Keňa

15 727,00

37,50

Keňa

22 220,00

87,00
30,90

130.008-E18/13 Špecializovaná rehabilitácia a vzdelávanie de s pos hnu m v centre Songa Mbele na Masomo
New Life Mwangaza Rehabilitation Centre – rezidenčný program drogovej rehabilitácie a
130.008-E18/14
následnej podpory pre chlapcov z ulice
Budovanie kapacít a školenia pre rodičov a opatrovateľov detí so špeciálnymi potrebami a učiteľov
130.008-E18/15
a ďalších profesionálov, ktorí s nimi pracujú na zvýšení ich šancí na inklúziu

11

150.006-E18/18 Podpora Nemocnice Nepoškvrnenej Panny Márie v Mapuordite

Južný Sudán

23 004,18

12

150.006-E18/19 Podpora vzdelávacích aktivít Diecézy Rumbek

Južný Sudán

28 251,75

13

150.006-E18/20 Rekonštrukcia Nemocnice sv. Františka z Assisi v Marial Lou – 4. fáza

Južný Sudán

100 000,00

14

158.011-E18/21 Budovanie kapacít mladých matiek v Arcidiecéze Tororo

Uganda

11 180,00

27,50

15

158.019-E18/22 Rozšírenie Zdravotníckeho strediska Matky Kevin v Kavule

Uganda

18 320,00

27,50

16

130.013-E18/23 Vodný projekt Turkana

Keňa

60 775,74

17

130.013-E18/24 Podpora sociálneho programu diecézy Lodwar

Keňa

22 000,00

49,50

18

130.013-E18/25 Podpora Centra Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím v Lokichare

Keňa

55 000,00

99,00

19

130.013-E18/26 Diecézny program vzdelávania dospelých v Turkane

Keňa

27 500,00

64,00

20

118.001-E19/01 Zlepšenie prístupu k vode a hygiene v dvoch vidieckych školách oblasti Tigray

Etiópia

64 776,00

74,50

21

130.010-E19/02 Ženské Centrum Euphrazia: Udržateľný rozvoj komunít

Keňa

34 603,00

239,41

22

130.023-E19/03 Podpora Technického tréningového centra Mercy

Keňa

32 464,00

76,00

23

130.008-E19/04 Paulov Dom – Centrum komplexnej starostlivosti pre deti s postihnutím v slume Kibera

Keňa

7 480,00

26,50

24

130.023-E19/05 Aktivity na zvyšovanie príjmu a podpora chorých v Matisi

Keňa

6 340,00

26,50

25

130.025-E19/06 Vodný projekt v Opiroi

Keňa

19 500,00

49,50

Komunitné záhrady v Samburu
Komunitné záhrady v Samburu
Podpora centra pre deti s postihnutím v Nkokonjeru (2019 – 2020)
Podpora centra pre deti s postihnutím v Nkokonjeru (2019 – 2020)

Keňa
Keňa
Uganda
Uganda

18 193,00
7 797,00
24 000,00
14 630,00

37,50
42,50
49,50
37,50

28

158.011-E19/09 Život meniace operácie detí v Detskej nemocnici CURE Uganda v Mbale 2019 – 2022

Uganda

32 000,00

49,50

29

150.006-E19/10 Vzdelávacie centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku (2019 – 2021)

Južný Sudán

18 308,31

23,93

30

150.006-E19/11 Podpora Kliniky sv. Daniela Comboniho pre pacientov s tuberkulózou v Marial Lou

Južný Sudán

5 000,00

31

118.007-E19/12 Rozvojový program pre škôlkárov – vybudovanie škôlky

Etiópia

20 000,00

27,50

32

118.001-E19/13 Kúpa minibusu pre aktivity sestier uršulínok v Adigrate a vo Wukro

Etiópia

15 000,00

27,50

33

130.013-E19/14 Reakcia na výnimočný stav najviac postihnutých domácností v dôsledku sucha v Turkane (2019)

Keňa

18 800,00

37,50

34

130.023-E19/15 Základná škola sv. Františka pre deti s postihnutím sluchu v Chisare (2019)

Keňa

30 000,00

249,50

35

145.001-E19/16 Socializácia detí ulice v Centre sv. Antona – pokračovanie

Rwanda

17 000,00

37,50

svet

33 000,00

26
27

36
37

130.025-E19/07
130.025-E19/07
158.019-E19/08
158.019-E19/08

PMD 2019

PMD 2019

150.006-E19/18 Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v Thiet a Rumbeku
SPOLU

Južný Sudán

54 550,35
976 648,33

1 873,24
978 521,57

Príloha č. 2b
Popis projektov podporených z čistého výnosu verejnej zbierky Dobrá novina – 24. ročník
Sociálne projekty pre deti a dospelých
130.008-E18/13 Špecializovaná rehabilitácia a vzdelávanie detí s postihnutím v centre Songa Mbele
na Masomo (Keňa)
Cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu života detí s postihnutím - každodennú starostlivosť, stravovanie,
terapiu, učenie a účasť detí s postihnutím na živote komunity. Cieľovou skupinou sú deti s postihnutím
(autizmus, detská obrna, epilepsia, duševná zaostalosť, problémy s učením, rečové problémy a fyzické
postihnutia) z okolitých dedín slumu Mukuru, rodičia, príbuzní, súrodenci detí s postihnutím a širšia
komunita.
130.008-E18/14 New Life Mwangaza Rehabilitation Centre – rezidenčný program drogovej
rehabilitácie a následnej podpory pre chlapcov z ulice (Keňa)
Zámerom centra je rehabilitovať chlapcov a mladých mužov z ulice závislých na drogách
prostredníctvom odborného poradenstva, posilnenia životných zručností, vzdelávania a integrácie do
rodiny. Cieľovou skupinou boli chlapci a mladí muži vo veku od 14 do 20 rokov, ktorí žili v uliciach
Nairobi a v okolitých mestských častiach a ktorí sa kvôli svojej závislosti na drogách nemohli zapojiť do
iných programov pre mladých z ulice. Nepriamymi príjemcami boli rodičia/opatrovatelia a rodinní
príslušníci, komunity, odkiaľ klienti pochádzajú, keďže ich obyvatelia a obchodníci sú ovplyvnení
kriminálnou činnosťou tejto skupiny.
130.013-E18/24 Podpora sociálneho programu diecézy Lodwar (Keňa)
Cieľom bolo zlepšiť základnú podporu pre 301 najviac zraniteľných starých ľudí v Lodware a jeho okolí,
poskytnúť nutričnú podporu tuberkulóznym pacientom a finančne prispieť žiakom a študentom ZŠ a SŠ
z chudobných rodín na výdavky spojené so štúdiom (školské potreby, uniformy a pod.).
130.013-E18/25 Podpora Centra Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím v Lokichare (20192021) (Keňa)
Centrum sa stará o deti s telesným postihnutím, so špeciálnym ohľadom na tie so závažnými
obmedzeniami mobility a ďaleko od vzdelávacích inštitúcií. Umožňuje im tak ľahký prístup ku
formálnemu vzdelávaniu. Deti, ktorých postihnutia môžu byť zlepšené terapeutickým cvičením alebo
kompenzačnou pomôckou alebo chirurgickou intervenciou, sú prijaté do centra a neskôr znovu
prinavrátené do rodiny/komunity po dosiahnutí plnej rehabilitácie. Hoci centrum pomáha len deťom,
aj dospelí majú z neho osoh v podobe pomôcok na zlepšenie mobility.
130.008-E19/04 Paulov Dom – Centrum komplexnej starostlivosti pre deti s postihnutím v slume
Kibera (Keňa)
Ponúknuť fyzioterapeutické a pracovno-terapeutické služby detským klientom s fyzickým postihnutím,
poskytovať sociálno-psychologickú podporu dospelým a deťom založenú na analýze ich potrieb a
zvyšovať povedomie a celkové vedomosti z oblasti postihnutia medzi rodičmi a opatrovateľmi detí
v komunite. Cieľovou skupinou bolo 120 detí s postihnutím vo veku 1 – 16 rokov zo slumu Kibera a ich
rodičia a opatrovatelia.
158.019-E19/08 Podpora centra pre deti s postihnutím v Nkokonjeru (Uganda)
Zlepšovať život detí s postihnutím v miestnej komunite je cieľom tohto projektu – zabezpečiť deťom
s postihnutím dostatočnú starostlivosť a zlepšiť kvalitu ich života, či v samotnom centre alebo
v domácej opatere svojej rodiny a zároveň umožniť centru, rodinám a komunitám postarať sa o deti
s postihnutím a uspokojovať ich potreby. Cieľovou skupinou projektu sú deti s postihnutím v meste
Nkokonjeru a jeho okolí.
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145.001-E19/16 Socializácia detí ulice v Centre sv. Antona - pokračovanie (Rwanda)
Zabezpečenie základných životných podmienok v Centre sv. Antona (strava, ubytovanie, oblečenie,
zdravotnú starostlivosť, možnosť navštevovať školu) a zabezpečenie prítomnosti 6 vychovávateľov a 1
sociálnej pracovníčky a 1 administratívnej pracovníčky. Cieľovou skupinou projektu bolo 60 detí vo
veku 3 - 14 rokov, ktoré žili na ulici v okresnom meste Nyanza a v okolí.
Vzdelávacie projekty pre deti a dospelých
118.011-E17/01 Lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v okrese Munesa (2017 – 2019) (Etiópia)
Zámerom projektu bolo znížiť odkázanosť ľudí s postihnutím na druhých tým, že sa zaručí aktívna účasť
mladých a detí s postihnutím na sociálno-ekonomickom rozvoji krajiny. Medzi špecifické ciele patrí
zvýšiť povedomie komunity o potrebe vzdelávania detí s postihnutím a jeho hodnote v ich životoch,
zvýšiť účasť detí s postihnutím na vzdelávaní, zlepšiť bezbariérovosť škôl a výučbové služby pre žiakov
s postihnutím, zlepšiť ekonomické postavenie chudobných a ohrozených rodičov detí s postihnutím a
vybudovať spoluprácu s vládnymi a nevládnymi partnermi (občianske organizácie, združenia žien
a mladých, svojpomocné skupiny a cirkevné inštitúcie) v oblasti špeciálneho a inkluzívneho
vzdelávania. Cieľovou skupinou projektu bolo 120 detí s postihnutím a ich rodičia, 15 špeciálnych
pedagógov, 270 členov klubov inkluzívneho vzdelávania (na 15 školách), 96 členov združenia rodičov
detí s postihnutím a nepriamo viac ako 6000 ľudí, ktorých projekt zasiahne cez aktivity na zvýšenie
povedomia o postihnutí, rôzne školenia a školské zázemie.
130.010-E18/11 Zlepšenie vzdelanosti a živobytia znevýhodnených dievčat a žien v kraji Kajiado
(Keňa)
Cieľom projektu je poskytnúť 200 dievčatám a mladým ženám základné vzdelanie a životné zručnosti,
čím si zabezpečia zvýšenie príjmu pre svoje domácnosti a zvýšenie participácie na živote v komunite.
Cieľovou skupinou je 200 dievčat a žien z lokalít Mailwa a Bissil, ďalej 18 komunitných lídrov a
nepriamo 1 200 členov domácností zapojených žien.
130.008-E18/15 Budovanie kapacít a školenia pre rodičov a opatrovateľov detí so špeciálnymi
potrebami a učiteľov a ďalších profesionálov, ktorí s nimi pracujú na zvýšení ich šancí na inklúziu
(Keňa)
Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života detí so špeciálnymi potrebami vo vybraných projektových
oblastiach ponúknutím kvalitnej terapeutickej intervencie a zvýšením kapacít matiek a opatrovateľov
pri poskytovaní terapeutických intervencií, aby umožnili deťom dosiahnuť ich maximálny potenciál.
Rovnako zlepšiť kvalitu vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami a podporiť skutočnú inklúziu
ponúknutím kvalitných školení pre učiteľov. Cieľovou skupinou sú rodičia a opatrovatelia detí so
špeciálnymi potrebami v piatich nairobských projektoch.
150.006-E18/19 Podpora vzdelávacích aktivít Diecézy Rumbek (Južný Sudán)
Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu výučby na 12 základných a stredných školách v Diecéze Rumbek
prostredníctvom zlepšenia prístupu k pitnej vode (vrty studní) a základnej sanitácii a sociálnym
zariadeniam. Cieľovou skupinou bolo 11-tisíc detí a 1 200 študentov v programe vzdelávania
dospelých.
158.011-E18/21 Budovanie kapacít mladých matiek v Arcidiecéze Tororo (Uganda)
Cieľom projektu bolo vyškoliť 90 mladých matiek v praktických zručnostiach, ktoré využijú v drobnom
podnikaní a zabezpečení obživy pre svoje deti a rodinu. Zároveň bolo cieľom podporiť pozitívnu zmenu
správania sa medzi mladými matkami v diecéze s cieľom znovu objaviť ich hodnotu, sebadôveru
a podporiť ich opätovné začlenenie sa do formálneho vzdelávacieho systému, z ktorého kvôli
neplánovanému tehotenstvu vypadli.
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130.013-E18/26 Diecézny program vzdelávania dospelých v Turkane (Keňa)
Cieľom projektu bolo zvýšiť mieru gramotnosti a povedomia o sociálnych a ekonomických otázkach
medzi mladými a dospelými v Turkane, aby si budovali udržateľné živobytie a zlepšili si kvalitu života.
Nová fáza projektu pokračuje v zlepšení prístupu k vzdelávaniu dospelých, jeho kvality a účasti na ňom
dospelých žiakov a mladých, ktorí vypadli zo školy. Cieľovou skupinou sú dospelí žiaci v 35 komunitných
centrách s približne 40 účastníkmi v každom z nich.
118.001-E19/01 Zlepšenie prístupu k vode a hygiene v dvoch vidieckych školách oblasti Tigray
(Etiópia)
Zlepšiť zdravotný stav a školskú dochádzku detí na 2 základných školách, zabezpečiť zásobovanie
pitnou vodou, vybudovať latríny a umyvárne. Cieľovou skupinou je 2 000 žiakov, 3 500 rodinných
príslušníkov a 50 učiteľov.
130.023-E19/03 Podpora Technického tréningového centra Mercy (Keňa)
Cieľom projektu je podpora pri zabezpečení služieb miestnej komunite v oblasti vzdelávania, ktoré
prostredníctvom kvalitných technických tréningov poskytuje technické tréningové centrum Mercy.
Cieľovou skupinou je 270 študentov, 21 zamestnancov a nepriamo miestna komunita a najmä príbuzní
úspešných študentov.
150.006-E19/10 Vzdelávacie centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku (Južný Sudán)
Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávacích aktivitách a tréningoch vzdelávacieho centra v oblasti
elektrických a solárnych technológií a technológií na zabezpečenie ekologického vodného
hospodárstva (WATSAN). Cieľovou skupinou projektu sú účastníci tréningu, teda mládež, ktorá
ukončila 8. ročník základnej školy, prípadne dosiahla vyššie vzdelanie. Nepriamou cieľovou skupinou
sú mimovládne organizácie, školy a zdravotnícke zariadenia, ktoré budú využívať služby centra pri
identifikácii porúch elektrických, solárnych a WATSAN zariadení, pri špecifikácii potrieb a kalkulácií na
nákup týchto zariadení a pod.
118.001-E19/13 Kúpa minibusu pre aktivity sestier uršulínok v Adigrate a vo Wukro (Etiópia)
Zámerom projektu je vychovávať schopných a sebestačných občanov, ktorí prispejú ku ekonomickému
a sociálnemu rozvoju v krajine, a tak prispieť k zlepšeniu ich života a udržateľnému znižovaniu
chudoby. Cieľom projektu bolo zakúpiť minibus na zlepšenie pastoračných aktivít a aktivít sociálneho
rozvoja komunít sestier uršulínok v Adigrate a Wukro.
118.007-E19/12 Rozvojový program pre škôlkárov – vybudovanie škôlky (Etiópia)
Cieľom projektu je vybudovať a prevádzkovať Montessori škôlku v meste Arba Minch. V budúcnosti
bude slúžiť 360 deťom mladších ako 7 rokov.
130.023-E19/15 Základná škola sv. Františka pre deti s postihnutím sluchu v Chisare (Keňa)
Cieľmi projektu je poskytnúť deťom s postihnutím sluchu z diecézy Kitale prístup ku vzdelaniu
a príležitostiam smerom k ich samostatnosti, zvyšovať povedomie rodín a komunít o postihnutí
a umožniť im podporovať deti a dospelých s postihnutím v diecéze Kitale, realizovať intenzívne
farmárčenie vrátane chovu zvierat na zlepšenie zdravotného stavu žiakov školy a pre finančnú
udržateľnosť a poskytnúť deťom a dospelým s postihnutím primeraný prístup k lekárskej starostlivosti.
Cieľovou skupinou sú deti s postihnutím sluchu pochádzajúcich z chudobných rodín, ktoré navštevujú
ZŠ sv. Františka pre deti s postihnutím sluchu, deti s iným druhom postihnutia, ktoré navštevujú ďalšie
špeciálne školy, rodičia a členovia komunity, ktorí sa zúčastnia kurzov posunkového jazyka a iných
podnikateľských zručností a širšia komunita v Chisare.

3

Zdravotnícke projekty
118.001-E18/01 Základná zdravotná starostlivosť o ohrozené skupiny v oblasti Irob (2018-2020)
(Etiópia)
Cieľom projektu je zlepšiť zdravotný stav matiek a detí v oblasti Irob tým, že sa zvýši povedomie žien
v reproduktívnom veku (18-49) o dôležitosti vyhľadávania zdravotnej starostlivosti pre seba a svoje
deti (prenatálna starostlivosť, starostlivosť počas pôrodu a po ňom, očkovanie detí, vyhľadávanie
liečby pre choré deti vrátane dostatočných výživových návykov). Cieľovou skupinou sú ženy a ich deti
do piatich rokov života, žijúce v siedmych podoblastiach v oblasti Irob v severnej časti regiónu Tigray.
150.006-E18/18 Podpora Nemocnice Nepoškvrnenej Panny Márie v Mapuordite (Južný Sudán)
Cieľom projektu bolo pokračovať v zabezpečení štandardnej zdravotnej a chirurgickej starostlivosti
pacientom prostredníctvom dostatočného množstva liekov, zdravotníckeho materiálu a ďalšieho
materiálu. Cieľovou skupinou boli pacienti a zamestnanci nemocnice v Mapuordite, keďže sa projekt
dotýkal každodenného fungovania nemocnice.
158.011-E19/09 Život meniace operácie detí v Detskej nemocnici CURE Uganda v Mbale (2019 –
2022) (Uganda)
Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre deti so špecifickým postihnutím
v Ugande. Cieľovou skupinou sú deti z Ugandy, ale aj z okolitých krajín s neurologickými problémami.
Projektová spolupráca sa týka operácií detí s hydrocefalom.
150.006-E19/11 Podpora Kliniky sv. Daniela Comboniho pre pacientov s tuberkulózou v Marial Lou
(Južný Sudán)
Klinika slúži pacientov trpiacim na tuberkulózu, nemocenstvo a HIV. Cieľom projektu je poskytnúť
kvalitnú zdravotnú starostlivosť v adekvátnych priestoroch kliniky.
Poľnohospodárske projekty (vrátane zabezpečenia pitnej vody)
130.013-E18/23 Vodný projekt Turkana (Keňa)
Cieľom projektu je zmierniť chudobu a zlepšiť zdravie vo vidieckych oblastiach Turkany, a to
zabezpečením prístupu k pitnej vode s využitím obnoviteľných zdrojov energie a cez propagovanie
sanitácie a osobnej hygieny. Cieľovou skupinou sú obyvatelia oblasti Turkana, ktorí sa v prevažnej
miere živia nomádskym spôsobom života.
130.025-E19/06 Vodný projekt v Opiroi (Keňa)
Cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu odolnosti komunity v Opiroi voči suchu a jeho ničivým
následkom prostredníctvom zlepšenia prístupu k nezávadnej pitnej vode pre ľudí aj dobytok.
Cieľovou skupinou bolo 350 domácností priamo v Opiroi, z toho 160 žiakov miestnej základnej školy a
55 detí v predškolskom zariadení.
130.025-E19/07 Komunitné záhrady v Samburu (Keňa)
Cieľom projektu je zvýšiť potravinovú bezpečnosť a tým aj zdravie komunít v Lodungokwe, Tuum
a Barsaloi cez vybudovanie modelovej záhrady, produkciu cenovo dostupnej zeleniny a ovocia pre
miestnu komunitu v každej z farností a tréningy pre ženy a študentov, aby si založili svoje vlastné
záhrady (pri domoch a v škole). Cieľovou skupinou je okolo 9 000 ľudí.
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130.013-E19/14 Reakcia na výnimočný stav najviac postihnutých domácností v dôsledku sucha v
Turkane (Keňa)
Projekt je kombináciou okamžitej pomoci rodinám a aktivít na budovanie ich väčšej odolnosti voči
budúcim suchám tým, že sa vyhĺbi studňa a inštaluje sa solárne čerpadlo. Farmári tak budú vedieť aj v
období sucha zabezpečiť svoje rodiny a zvieratá jedlom.
150.006-E19/18 Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v Thiet a Rumbeku (Južný Sudán)
Cieľom projektu je zabezpečiť prístup k nezávadnej pitnej vode a zlepšiť hygienu v 2 cieľových
farnostiach – Farnosť sv. Kríža (Rumbek) a Farnosť Najsvätejšieho Srdca v Theit (Tonj).
Podpora podnikania a živobytia
158.011-E18/09 Budovanie kapacít a grantová schéma - Arcidiecéza Tororo, 2. fáza (Uganda)
Cieľom projektu je budovať kapacity farských skupín s cieľom implementovať príjmové aktivity, ktoré
prispejú k zlepšeniu socioekonomického postavenia svojich členov trvalo udržateľným spôsobom.
Školenia na témy podnikania, prieskumu trhu, marketingu sú doplnené poskytovaním nenávratných
grantov pre najkvalitnejšie a najinovatívnejšie podnikateľské nápady. Súčasťou projektu je aj
pravidelný mentoring a networking skupín. Cieľovou skupinou je 37 skupín z prvej fázy a 25 skupín
v rámci 2. fázy spolupráce.
130.008-E18/12 Zručnosti pre lepšiu zamestnanosť mládeže a jej ekonomické posilnenie (Keňa)
Cieľom projektu bolo pripraviť mladých ľudí pre trh práce prostredníctvom relevantných pracovných
a životných zručností. Cieľovou skupinou bolo 100 mladých ľudí, ktorí sú registrovaní a aktívni členovia
MYSA bez zamestnania vo veku 18 – 30 rokov zo slumu Mathare a okolia.
130.010-E19/02 Ženské centrum Euphrazia: udržateľný rozvoj komunít
Cieľom projektu je ponúknuť 80 ženám a dievčatám tréning v zručnostiach, pre ktoré je dopyt na
miestnom trhu práce a ktoré im umožnia získať príjem. Taktiež ponúknuť 150 ženám príležitosť na
dosiahnutie sebestačnosti cez komunitné aktivity na generovanie príjmu a znížiť negramotnosť
v masajskej komunite v Nalepo prostredníctvom ponuky základných zručností gramotnosti a počtov
pre 150 mladých mužov a žien.
130.008-E19/05 Aktivity na zvyšovanie príjmu a podpora pre chorých v Matisi (Keňa)
Projekt sa usiluje o podporu rodín cez ekonomické, sociálne a zdravotné posilnenie živiteliek/živiteľov
rodín. Nepriamo takto zlepšuje šance na lepšie vzdelanie a zdravie detí. Vincentky v Matisi vedú aj
programy, ktoré riešia krízy, ale preferujú, aby si ľudia dokázali pomôcť sami.
Infraštruktúrne projekty
113.014-E17/11 Škola, nádej, budúcnosť – obnova základnej školy v Takui (Kamerun)
Cieľom projektu bolo zlepšiť úroveň štúdia a študijných výsledkov žiakov základnej školy v Takui, tým
že sa obnovila rozostavaná škola. Základnú školu v Takui navštevuje 200 žiakov.
130.013-E18/05 Dokončenie internátu v Strednej dievčenskej škole sv. Daniela Comboniho
v Lodware (Keňa)
Cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu života dievčat v Turkane tým, že sa zlepší prístup dievčat vo veku
od 14 do 18 rokov ku kvalitnému stredoškolskému vzdelaniu. Špecifickým cieľom projektu bolo
dokončiť výstavbu internátu v Strednej dievčenskej škole sv. Daniela Comboniho v Lodware. Cieľovou
skupinou projektu sú dievčatá vo veku od 14 do 18 rokov v počte 320 dievčat pri plnej kapacite
obsadenosti školy.
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150.006-E18/20 Rekonštrukcia Nemocnice sv. Františka z Assisi v Marial Lou – 4. fáza (Južný Sudán)
Cieľom projektu je poskytnúť kvalitnú zdravotnú starostlivosť v adekvátnych priestoroch nemocnice.
Aktivitami projektovej fázy sú technická údržba nemocnice, výstavba nového OPD oddelenia,
zakúpenie nábytku a vybavenia a nákup dieselového generátora ako zálohy pre inštalovaný solárny
systém. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia širokého okolia nemocnice v okresoch Tonj North
a Tonj East (cca. 280 tis. ľudí), najmä deti do 5 rokov, tehotné ženy a dojčiace matky a domácnosti
v spádovej oblasti nemocnice. Tieto skupiny budú profitovať z dostupnej kvalitnej starostlivosti v
oblasti.
158.019-E18/22 Rozšírenie Zdravotníckeho strediska Matky Kevin v Kavule (Uganda)
Cieľom projektu bolo zlepšovať kvalitu života prostredníctvom poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Obsahom projektu bolo rozšírenie existujúcich kapacít zdravotníckeho strediska a jeho vybavenie
novým nábytkom a laboratórnym vybavením. Cieľovou skupinou projektu je 1 000 detí vo veku do 0-5
rokov, 3 000 žien vo veku 15-49, 200 tehotných žien a 1 000 detí v okolitých školách.

Ostatné projekty
PMD 2019 (svet)
Cez osobitnú spoluprácu s Pápežskými misijnými dielami na Slovensku sú – z verejnej zbierky Dobrá
novina – prioritne podporované projekty, ktorých cieľovou skupinou sú najmä deti a rodiny v afrických
krajinách. Zamerané sú najmä na zabezpečenie a napĺňanie základných životných potrieb ľudí, výživu,
vzdelávanie a zdravotnícku starostlivosť.

Poznámka:
- U viacročných projektoch uskutočňujeme platby po častiach.
- Podrobný popis podporených projektov a projektová dokumentácia je k dispozícii na
sekretariáte eRka - HKSD.
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