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AKTUALITY
Vyšla prípadová štúdia o iniciatíve ‘Spolu pre Etiópiu‘,
v ktorej pomáhali aj darcovia charity
Dlhoročný turbulentný politický vývin v Etiópii sa pred dvoma rokmi pretavil do
etnicky podmieneného násilia a následnej humanitárnej katastrofy v regióne
Tigraj. Päť slovenských mimovládnych organizácií (eRko – Dobrá novina, Nadácia
Integra, SAVIO, Mary’s Meals Slovensko a Slovenská katolícka charita) s podporou
platformy Ambrela zareagovalo založením iniciatívy ‘Spolu pre Etiópiu’ v marci
2021. Tá mala formu osvetovej kampane a verejnej zbierky na pomoc núdznemu
etiópskemu ľudu. Teraz Ambrela vydala prípadovú štúdiu, ktorá opisuje pozadie
vzniku iniciatívy v SR a aktivity, ktoré sa za rok konfliktu podarili slovenským
charitatívnym organizáciám v tigrajskom teréne urobiť. Publikácia tiež analyzuje
odozvu médií, partnerov a verejnosti. Spísané postrehy a odporúčania sa týkajú
advokácie, propagácie pomoci a fundraisingu pre budúce intervencie v najbližšej
humanitárnej kríze. Celý dokument s názvom ‚Osvetová a fundraisingová kampaň
‘Spolu pre Etiópiu‘ ako reakcia slovenských mimovládnych organizácií na konflikt v
regióne Tigraj‘ vznikol s podporou EÚ cez program DEAR a SR pod značkou
SlovakAid. Možno si ho prečítať na: www.tvaremigracie.ambrela.org
Text a foto: Platforma rozvojových organizácií – Ambrela

Natočili sme film s príbehmi pomoci v Afrike
Film sa volá Príbehy z krabičky a pozrieť si ho môžete na
www.postnakrabicka.sk. Svoje životné príbehy v ňom rozprávajú deti
a dospelí z Ugandy, ktorým sme spolu cez zbierku Pôstna krabička
zmenili život. Hlavnou postavou dokumentu je stredoškoláčka Anna
Bena Alum, ktorá po maminej smrti našla nový domov v charitnom
centre Gift of Love pre deti s HIV na severe Ugandy. Tento rok bola
tvárou Pôstnej krabičky. Sama je dôkazom, že s ochorením HIV je
možné žiť plnohodnotný život. Už ako 9-ročná sa dokázala vyrovnať
s neznalosťou miestneho jazyka. Pred príchodom do centra jej
hrozilo, že sa nebude môcť vzdelávať, no dnes má v celoštátnych
skúškach najlepšie výsledky v histórii školy a túži sa stať
kardiologičkou. Okrem Anny vo filme vystupujú ďalšie 3 deti, ktoré
boli v minulosti na Pôstnej krabičke, zamestnanci centra, krajčírka
Betty, mamička z farmárskej skupiny Dominica, majster tesárskej
dielne Christopher a ďalší, ktorým charita pomohla.

Anna našla v centre všetko, čo dieťa očakáva od rodičov, Unna, Uganda, 2021

Ak by ste chceli zorganizovať premietanie filmu vo vašej farnosti, spoločenstve alebo komunite,kontaktujte nás na postnakrabicka@charita.sk.

Nové studne ochránia murované domčeky
Na severe Iraku sme spolu s lokálnym partnerom Shingala
Azad majstri na výstavbu studní pre vnútorných vysídlencov.
Doteraz sme postavili 15 studní s pitnou vodou a koncom
minulého roka sme sa pustili do ďalších. Ich výstavba by mala
byť hotová na jeseň 2022. Ruku k dielu prikladajú aj miestni
stavbári. Keď sa na výstavbe podieľajú, cenia si výsledok ešte
viac. Studne, ktoré staviame v obciach Bersavy a Birstek,
prinesú pitnú vodu pre 6200 kresťanov, jezídov a moslimov,
ktorí zostali bývať vo svojej krajine, ale museli ujsť pred
násilím bojovníkov ISIS. Vidieť, že v krajinách, kde je alebo bola
vojna, je pomoc potrebná dlhodobo. Vŕtanie do hĺbky 250
metrov máme za sebou. Niektoré dni sme postupovali
rýchlosťou 4 metre za deň, inokedy 12 metrov. Záležalo od
toho, či sme narazili na kameň. V prácach na studniach sme sa
posunuli k betónovaniu a murovaniu ochranných domčekov.
Budú v nich ukryté generátory elektrickej energie, ktoré
zabezpečia plynulý chod čerpadiel. Projekt je spolufinancovaný
z programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.
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Studňa v obci Bersavy bude stáť pri utečeneckom tábore.

