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Drobným poľnohospodárstvom sa živia tri štvrtiny Uganďanov 
na vidieku. Nevyspytateľné zrážky a noví škodcovia predstavujú 

pre farmárov riziko, že svoje rodiny nebudú môcť nasýtiť. 

Povzbudzujeme ich k tomu, aby využili svoje talenty i drobné úspory 
a začali podnikať. Keď uspejú, už nebudú odkázaní na vrtochy 

počasia a prilepšia si nielen oni, ale celé ich rodiny a farnosti.

POĎME  
NIEČO  
DOBRÉ  
PODNIKNÚŤ

DOBREJ NOVINY v roku 2022

PR   JEKTY

Skupina 25 matiek z dediny Budeda poskytuje občerstvenie na oslavách. Utŕžené peniaze investujú späť do svojho 
podnikania. Nakúpili si nové vybavenie, záhradné stany a desiatky plastových stoličiek. Snímka: Dobrá novina, 2019
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S Arcidiecézou Tororo spolupracujeme 
od roku 2016. V 46 farnostiach sme našli spo-
ločenstvá mladých, katechétov či žien, ktoré 
si založili svojpomocné skupiny. Navzájom sa 
podporujú a spoločne si sporia. Z toho mála, čo 
sa im podarí odložiť bokom, radi pomôžu. Ak 
ich priateľov zastihnú nepredvídané výdavky, 
či potrebujú jednorazovo uhradiť vyššiu sumu, 
spoločnými silami to zvládnu.

Práve na túto aktivitu sme nadviazali. Povzbu-
dzujeme ich, aby využili svoje talenty a drobné 
úspory na štart podnikania. Keď uspejú, už ne-
budú odkázaní na vrtochy počasia a prilepšia si 
nielen oni, ale celé ich rodiny a komunity.

Začínajúci podnikatelia si prešli viacerými 
kurzami od základnej gramotnosti, cez prieskum 

trhu až po marketing. Zavŕšením ich snaženia 
bol ucelený podnikateľský plán, ktorý sme 
podporili sumou od 476 do 714 EUR. Dnes 
spoločne podniká 1 500 žien a 500 mužov v 69 
skupinách. 80 % skupín už dosahuje čistý zisk. 
15 farských skupín si dokonca otvorilo vlastný 
účet v banke. 

Nadobudnuté znalosti a zručnosti prinášajú 
bohaté ovocie aj v iných oblastiach. Viacerým 
skupinám sa podarilo získať dodatočnú pod-
poru od miestnej samosprávy. Členovia skupín 
zakladajú nové projekty a inšpirujú vznik ďal-
ších skupín. Vďaka spoločnej snahe sa tak dnes 
tešíme z prosperujúcich pekární, chovu včiel 
a výrobe medu, pestovaniu kávy a sadeníc ovoc-
ných stromov či novým krajčírskym dielňam 
a kaderníckym salónom.

SPOLOČNE SI SPORILI, DNES PODNIKAJÚ

Dobré noviny Dobrej noviny prinášajú 
kreatívne inšpirácie pre koledníkov aj tento 
rok. Viac z pozadia projektovej práce sa 
dozvieme v pútavom rozhovore s dlhoročnou 
projektovou manažérkou. Do života farností 
Busitema a Sironko nahliadneme zase očami 
ich duchovných otcov.

Paul Etyang patrí do skupiny sv. Pavla Kolpinga v Busiteme. 
Popri varení si s priateľmi založili lesnú škôlku. Pestujú sade-

nice ovocných stromov a kávy na predaj. Zo zarobených peňazí 
podporuje svoju dcéru v štúdiu. 

Snímka: Dobrá novina, 2021

UganDa

Skupina Silwanyi Kirom z farnosti Nagongera sa rozhodla za-
ložiť si malú pekáreň. Pečú obľúbené sladké pečivo mandazi, 

mäsom plnené samosy či žemle. Skupine sa aktuálne darí, 
za uplynulý rok zaznamenala čistý zisk 600 eur. 

Snímka: Caritas Tororo, 2021
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Tahir Usman (vľavo) počas krajčírskeho kurzu na Harmee College v mestečku Karsa. Podpora 15 mladých ľudí 
v remeselných zručnostiach je novinkou v spolupráci medzi Dobrou novinou a organizáciou HEfDA.  

Snímka: HEfDA, 2021

16-ročný Tahir býva s rodinou neďaleko 
okresného mestečka Karsa, kde sídli komunitná 
organizácia HEfDA, s ktorou dlhodobo spolu-
pracujeme. Krátko po narodení utrpel zranenie, 
ktoré mu spôsobilo fyzické znevýhodnenie. 
Odmietavý postoj susedov, ale aj chudobné 
podmienky, v akých rodina žila, spôsobili, že 
chlapec nezačal chodiť do školy. Rodičia upred-
nostnili jeho štyroch bratov a tri sestry. Keď 
mal deväť rokov, dozvedeli sa o ňom sociálni 
pracovníci z HEfDA. Navštívili jeho rodičov, 
s ktorými sa porozprávali o dôležitosti vzdelania 
aj pre Tahira, napriek negatívnemu vnímaniu 

postihnutia v ich okolí. Ponúkli im, že môžu Ta-
hirovi poskytnúť štipendium a zabezpečia mu aj 
nevyhnutné školské potreby. 

Ôsmak Tahir je dnes jedným z najlepších 
žiakov v ročníku. Keďže bude čoskoro končiť 
základnú školu, prihlásil sa na trojmesačný 
remeselný kurz. Hodiny navštevoval po skon-
čení vyučovania a úspešne sa vyučil za krajčíra 
a kaderníka. Rád by si zaobstaral šijací stroj, pre-
tože by si tak dokázal zarobiť na svoje živobytie 
a mohol by pokračovať v štúdiu na strednej 
škole.

VZDELANIE A ZRUČNOSTI BEZ ROZDIELU

ETIÓPIa



4    I     PROJEKTY Dobrej noviny v roku 2022

MALÍ BOJOVNÍCI Z NEMOCNICE CURE 

Nemocnica CURE je špecializovaná neuro-
chirurgická nemocnica, s ktorou Dobrá novina 
spolupracuje od roku 2006. Uplynulý rok bol 
pre všetkých mimoriadne náročný. No vďaka 
prísnym opatreniam a častému testovaniu 
dokázala nemocnica prijímať pacientov ne-
pretržite počas celého roka. V CURE zazna-
menali len 22 pozitívnych prípadov, ktoré 
boli schopní rýchlo izolovať, čím sa zabránilo 
možnému šíreniu nákazy. Ministerstvo zdra-
votníctva preto ustúpilo od pôvodných plánov 
zmeniť nemocnicu pre pacientov pozitívnych 
na COVID-19 a povolilo pokračovať v prijíma-
ní pacientov.

Jej služby tak mohlo využiť spolu až 6 315 
pacientov. Operáciu tu podstúpilo 1 332 detí 
a 43 dospelých. 933 pacientom bol diagnos-
tikovaný hydrocefalus (vodnatieľka mozgu), 
u 210 rázštep chrbtice a u 202 cysty a nádory 
na mozgu. Pacienti sa po zotavení vracajú späť 
domov.

Náklady na liečbu a samotnú operáciu si 
chudobnejšie rodiny nemôžu dovoliť. Rodiny 
zvyknú prispievať podľa svojich možností su-
mami do 70 eur. Zvyšok pokrývajú sponzori 
z Ugandy či zo zahraničia. Vďaka koledníkom 
a štedrým darcom zo Slovenska mohla Dobrá 
novina prispieť na operáciu 310 deťom. Jed-
nou z nich je aj malá Mercy (z angl. milosť).

Mercy sa narodila v dedinke Olwor za pomoci dvoch pôrodných asistentiek. Radosť z krásnej dcérky čoskoro vystriedali obavy. Mercy 
diagnostikovali rázštep chrbtice. Prevoz do nemocnice CURE, ktorá je vzdialená 300 km, si nemohli dovoliť. Na cestu im však prispel dopro-

prajný sused. Operácia len mesačnej Mercy dopadla úspešne, a tak za krátko malú pacientku prepustili do domácej opatery.  
Snímka: CURE Mbale, 2020

UganDa
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PITNÁ VODA BEZ ČAKANIA

Moderné technológie sú skvelým pomoc-
níkom aj pre skúsených vodných a solárnych 
technikov diecézy Lodwar v Turkane. Každo-
ročne aj vďaka podpore Dobrej noviny opra-
via v tejto polopúštnej oblasti približne 400 
vodných púmp na rozlohe 1,5-krát väčšej ako 
Slovensko. Vďaka aplikácii WaterApp majú 
najaktuálnejší prehľad o stave vodných zdro-
jov. V praxi to znamená, že po skončení opravy 
zadá tím všetky potrebné údaje do aplikácie. 
Zároveň si vie skontrolovať, či sa v blízkosti 
nenachádza iný vodný zdroj, ktorého poru-
chu medzičasom niekto nahlásil v kancelárii 
v Lodware. Vedia takto efektívnejšie koordino-
vať svoju prácu, ušetriť stovky najazdených ki-
lometrov a skrátiť ľuďom čas čakania na vodu. 

Dôležitou súčasťou vodného programu sú aj sociálni pracovníci. Mobilizujú a vzdelávajú dospelých i deti v komunitách. V sever-
ných častiach Turkany zorganizovali v poslednom roku desiatky komunitných diskusií o správnych hygienických návykoch. Tieto 

aktivity, ako aj údržba vodných zdrojov, sa v severných oblastiach Turkany realizujú v spolupráci s UNESCO a SlovakAid. 
Snímka: MCSPA, 2021

KEŇa 

VIAC VODY PRE PASTIEROV A ICH ZVIERATÁ

Ďalší projekt, ktorý sprístupňuje vodu 
pastierskym komunitám, sa nachádza na ju-
hozápade Etiópie. V oblasti Nyangatom pôso-
bia misionári z Komunity sv. Pavla, apoštola, 
a Márie, Matky Cirkvi (MCSPA), ktorí od minu-
lého roka budujú zemné priehrady. Vďaka nim 
už nemusia pastieri hľadať v období sucha 

pastviny pre svoje zvieratá ďaleko od domova. 
Voda sa v priehradách udrží počas celého 
roka. Vďaka tomu sa opäť zazelená celé ich 
okolie. Pastierske rodiny si môžu dopomôcť 
aj chovom rýb. Ženám a dievčatám sa zase 
uľahčia domáce povinnosti, ktoré súvisia 
so zaobstaraním vody pre chod domácnosti. 

Prvá zemná priehrada v Kakute sa pár dní po jej dokončení vďaka výdatnému 
dažďu naplnila a začala plniť svoju najdôležitejšiu úlohu. Snímka: MCSPA, 2020

ETIÓPIa
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Združenie profesionálov z oblasti špeciál-
neho vzdelávania (z ang. Special Education 
Professionals, SEP) je lokálna organizácia, 
ktorá sa zameriava na inklúziu detí s rôznymi 
druhmi fyzického aj mentálneho znevýhodne-
nia. V spolupráci s Dobrou novinou vzdelávajú 
rodičov, opatrovateľov a učiteľov, ktorí s týmito 
deťmi pracujú. Pokrývajú veľkú časť Kene, 
Nairobi, Machakos či vzdialený Lokichar v Tur-
kane. 

Pri svojej práci nezabúdajú na osvetové 
aktivity voči verejnosti. Tie realizujú tvorivou 
formou - organizovaním módnych prehliadok, 
behov, písaním knižiek, a samozrejme cez on-
line webináre. Počas pandémie si pripravili 
pre svojich žiakov sériu inštruktážnych videí 
s odporúčanými cvikmi pre deti. Tie vysielali 
v lokálnej televízii, a tiež vytvorili sieť technic-
kej podpory pre tých, ktorí nemali k televízii či 
počítaču prístup.

VYTVÁRAJÚ PRIESTOR  
PRE DÔSTOJNÝ ŽIVOT DETÍ 

Centrum pre deti Songa Mbele na Masomo 
v slume Mukuru v Nairobi sa venuje deťom 
s fyzickým i mentálnym znevýhodnením, 
najmä formou fyzioterapií, a taktiež doučo-
vaním. Vďaka vytrvalej práci fyzioterapeutiek 
a učiteľov sa život 75 detí postupne zlepšuje. 
Nemalú zásluhu na tom majú ale hlavne 
rodičia, ktorí s deťmi pokračujú v naučenom 
cvičení i vzdelávaní doma. Podporu rodičom 
poskytuje sociálna pracovníčka Irene Mbalu-

ka, ktorá s nimi aktívne spolupracuje priamo 
v teréne. 

Jedným z mnohých príkladov dobre vy-
konanej práce je 6-ročný Raheem. Ten vy-
užíva fyzioterapie i doučovanie od januára 
2018 pravidelne. Má mozgovú obrnu, a keď 
do centra prišiel, nevedel rozprávať, sedieť či 
jesť bez pomoci, a stále nosil plienky. Teraz 
dokáže heslovito rozprávať, dokonca prejsť 

Hodnotiace stretnutie na škole sv. Štefana v Nairobi vedené pracovníkom z tímu SEP-u. Diagnostika a hodnotenie detí je jedným zo základných krokov, ktoré sa 
musia školení profesionáli naučiť. Na ich základe sa deťom pripravuje na mieru ušitý individuálny plán cvičení, ktorý sa pravidelne monitoruje a vyhodnocuje. 

Snímka: SEP, 2021

KEŇa

VYTRVALÁ PRÁCA SA VYPLÁCA
KEŇa
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Raheem už dokáže sám stáť i prejsť pár krokov. Je to tak 
vďaka kombinácii vytrvalej práce pracovníkov zo Songa Mbele 

na Masomo a jeho rodičov. Otec je nezamestnaný, mama má 
príležitostné práce v industriálnom parku, no i tak nestratili 

snahu a záujem o progres Raheema. Žijú v slume Kayaba 
a okrem Raheema majú ešte jeho staršieho súrodenca. 

Snímka: SMnM, 2021

DOM PROZRETEĽNOSTI  
BÚRA PREDSUDKY
Dom prozreteľnosti pre deti  so špeciálnymi 

potrebami v Nkokonjeru dnes slúži 30 deťom 
a mladým s rôznym druhom fyzického a men-
tálneho postihnutia. Deti sem zvyknú priniesť 
príbuzní, ktorí sa o nich nedokážu postarať. Sta-
rostlivosť o takéto deti býva náročná a často si 
vyžaduje profesionálnu starostlivosť a opateru. 
Ďalších 27 detí pravidelne prichádza do centra 
na hodiny fyzioterapie s terapeutom Brianom 
Kipkorirom. Brian trpezlivo pracuje s rodičmi 
a vysvetľuje im, ako majú s deťmi doma cvičiť. 
Iba tak sa ich stav môže viditeľne zlepšiť. 

Počas uplynulých 12 mesiacov sa sestrám 
podarilo prinavrátiť do rodín 5 detí a mladých. 
So starostlivosťou bývajú spojené aj vyššie ná-
klady a potreba pripraviť sa na príchod dieťaťa 
prestavbou domácnosti. Centrum preto hmotne 
a finančne podporuje rodiny 18 detí v komuni-
te. 20 rodičom ponúka školenia v oblasti udrža-
teľného poľnohospodárstva. Sami si tak budú 
môcť viac dopestovať a podporiť svoju rodinu.

Rehoľné sestry a sociálni pracovníci cez pred-

nášky, diskusie a výjazdy do komunity vzdelá-
vajú a búrajú predsudky o živote s postihnutím. 
Vďaka tomu sa ľudia postupne otvárajú, neboja 
sa hovoriť o tejto téme a učia sa prijímať a milo-
vať svoje deti.

Fyzioterapeut Brian Kipkorir s deťmi cvičí, aby ich svaly zosilneli a aby boli 
deti schopné samostatne zvládať bežné činnosti ako jedenie, obliekanie, 

osobná hygiena. Hry sú vítaným spestrením každodenného programu. 
Snímka: LSOSF, 2021

pár krokov bez asistencie. Chodí na nočník, 
rozoznáva čísla, zvuky a svojich kamarátov. 
Rodičia i okolie sú nadšení a Raheem aj takto 
búra stereotypy o deťoch so špeciálnymi po-
trebami.

Songa Mbele na Masomo vedie kongregá-
cia Milosrdných sestier, s ktorou Dobrá novi-
na spolupracuje od roku 2013. Tento rok sa 
im podarilo postaviť aj novú budovu centra, 
ktorá má väčšiu kapacitu. Pracovníci centra 
veria, že tak budú môcť ponúknuť svoje služ-
by viacerým deťom. 

UganDa 
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HUMANITÁRNA KRÍZA  
NA SEVERE ETIÓPIE

Po distribúcii nepotravinovej pomoci poskytovali sestry Vincentky 
vybraným domácnostiam tzv. hotovostné prevody. V tom čase boli 

tovary dostupné v obchodoch a na miestnom trhu a v takom prípade ide 
o efektívny spôsob pomoci. Príjemcovia sa môžu rozhodnúť, na aké jedlo 

peniaze použijú. Snímka: sestry Vincentky, 2021

Projekty Dobrej noviny v roku 2022 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.

Prešiel už viac ako rok, čo začal v novembri 
2020 v severnom regióne Tigraj ozbrojený 
konflikt. Dlhšie trvajúce napätie medzi fede-
rálnou a tigrajskou regionálnou vládou sa vy-
hrotilo do neprestávajúcich bojov. Zo svojich 
domovov ušli viac ako dva milióny ľudí. Tisíce 
zomreli. Státisíce sú ohrozené hladomorom. 
Domy, školy, nemocnice zostali zničené.  

Dobrá novina pôsobí v regióne Tigraj 
od roku 2010. Odvtedy sme spolupracovali 
s viacerými partnermi na projektoch v oblasti 
vzdelávania, poľnohospodárstva, budovania 
infraštruktúry a zdravia pre mamy a deti 
do päť rokov. Najviac projektov realizujeme 
so sestrami Vincentkami. Podporujeme prá-
cu a iniciatívy miestnych ľudí, ktorí najlepšie 
poznajú situáciu v regióne, potreby ľudí a ve-
dia nájsť najprimeranejšie riešenia. Veríme, 
že je tomu rovnako aj v aktuálnej vojnou 
poznačenej situácii.

Prvé humanitárne aktivity sme podporili 
z koledníckej zbierky aj vďaka kampani Spolu 
pre Etiópiu v marci až máji 2021. So sestrami 
Vincentkami sme sa zamerali na distribúciu 
prikrývok, matracov, vankúšov, posteľnej bie-
lizne, kuchynských potrieb a potrieb na umý-
vanie pre viac ako 200 domácností v jednom 
z utečeneckých táborov v Mekelle, hlavnom 
meste regiónu. 

Koncom júna 2021 sa však situácia výrazne 
zmenila. Federálne sily odišli z Tigraja a bolo 

vyhlásené jednostranné prímerie. Spojenie 
s regiónom sa opäť prerušilo a dodávky s hu-
manitárnou pomocou sa výrazne obmedzili. 
Navyše sa boje rozšírili aj do susediacich 
regiónov Amhara a Afar.

Podľa správy Úradu pre koordináciu huma-
nitárnych záležitostí OSN (OCHA) najmenej 
5,2 milióna ľudí potrebuje v súčasnosti 
v Tigraji humanitárnu pomoc. Konflikt naďa-
lej eskaluje. 

Napriek ťažkostiam práce vo vojnovej zóne 
chceme stáť pri svojich partneroch aj v roku 
2022. 

ETIÓPIa


