
Bulletin Platformy mimovládnych rozvojových organizácií urèený všetkým, ktorých zaujíma, èo sa deje za hranicami Slovenska 
a najmä v rozvojových krajinách, ale aj tým, ktorí si myslia, že rozvojová spolupráca nemá zmysel.



Aprílová správa Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
optimisticky hovorí, že celkovo darcovské
štáty v roku 2009 napriek finanènej kríze
objem pomoci rozvojovým krajinám
zvýšili. V skutoènosti sa tým však môže
pochváli• len nieko¾ko statoèných. Èísla o
poskytnutej rozvojovej pomoci vo svete
bývajú navyše umelo navýšené. Nehovo-
ria ve¾a o tom, ako bohaté štáty naozaj
pomáhali zmierni• vplyv krízy v chudob-
ných krajinách, prípadne ako pokraèovali
vo vytváraní lepších podmienok na ich
rozvoj.

Faktom je, že rozvojová pomoc vo svete
sa mierne zvýšila len virtuálne - poklesom
hospodárskeho rastu, zahrnutím inflácie 
a zmenou výmenných kurzov – teda v
prepoète na hrubý národný dôchodok
darcov, a nie v skutoèných èíslach.
„Rozvojová pomoc, ktorá sa vo všeobec-
nosti berie ako základný nástroj boja proti
chudobe, v èase celosvetovej krízy
jednoducho stagnovala,“ komentoval
správu OECD Bodo Elmers z Eurodad,
siete európskych mimovládnych orga-
nizácií zameraných na rozvojovú politiku
a dlhy rozvojových štátov.

Hitparáda darcov

Najväèším darcom vo svete z h¾adiska
absolútneho objemu financií sú Spojené
štáty, ktoré vlani rozvojovú pomoc sku-
toène mierne zvýšili – viac peòazí z ame-
rickej pokladnice šlo do najmenej rozvi-
nutých krajín sveta, subsaharskej Afriky a
Afganistanu.

Z trojice najväèších európskych darcov
pomoc zvýšilo Francúzsko a Ve¾ká Britá-
nia. Paríž navýšil svoje „èíslo“ o väèší
objem dvojstranných pôžièiek rozvo-
jovým štátom a èiastoène o väèšie
príspevky medzinárodným organizáciám.
Londýn posilnil dvojstrannú pomoc.
Nemecko v celkových èíslach kleslo. Má
totiž podobný problém ako Slovensko –
vyèerpáva sa možnos• odpúš•a• krajinám
dlhy, ktoré by sa pod¾a pravidiel OECD
dali zaráta• do rozvojovej pomoci.

Päticu najväèších svetových darcov
pomoci tradiène uzatvára Japonsko. Aj
Tokio dalo na rozvojovú pomoc o desa-
tinu menej ako rok predtým. Predchádza-
júce zarátané odpustené dlhy Iraku totiž
nevyvážilo ani zvýšenie príspevkov do
medzinárodných organizácií. 

Samozrejme, každý dáva pod¾a svojich
možností a sily svojej ekonomiky. Ochotu
jednotlivých štátov podeli• sa o èas• vla-
stného bohatstva naznaèuje prepoèet na
hrubý národný dôchodok krajiny (HND).
Z tohto h¾adiska k tým najštedrejším vo
svete patrí pätica európskych krajín – se-
verské štáty Švédsko, Nórsko a Dánsko,
plus Luxembursko a Holandsko. 

Ako je na tom Slovensko?

Slovensko sa ako nový èlenský štát EÚ
zaviazalo, že do roku 2010 zvýši objem
poskytovanej pomoci na 0,17 % HND a
do roku 2015 na 0,33 % HND. Vlani ako
rozvojovú pomoc vykázalo 54 miliónov
eur, v prepoète 0,08 % hrubého národ-
ného dôchodku. Spomedzi štátov OECD

je tak spolu s Po¾skom na poslednom
mieste, v rámci EÚ spolu s Po¾skom,
Lotyšskom a Rumunskom na predposled-
nom.

Rok predtým Slovensko hlásilo ako rozvo-
jovú pomoc 65,4 mil. eur, v prepoète
0,10 % HND. Prepad poskytnutej rozvo-
jovej pomoci zo strany Slovenska
zapríèinil fakt, že od vlani si už nezaráta-
va odpustené dlhy, prièom objem sku-
toènej rozvojovej pomoci sa výraznejšie
nezvyšoval. V roku 2008 sa ako rozvojová
pomoc zapoèítali posledné odpustené
dlhy – Líbyi a Libérii v hodnote 17 mil. €. 

„Vysvedèenie, ktoré vystavilo Slovensku
OECD, nie je prekvapujúce. Dlhodobo
sme upozoròovali minulú aj terajšiu
vládu, že ak budú ako rozvojovú pomoc
ráta• neexistujúce peniaze odpustených
dlhov a nebudú zvyšova• objem skutoènej
pomoci, èasom sa ukáže, že Slovensko
svoje záväzky neplní,“ reagoval na správu
bývalý predseda Platformy mimovládnych
rozvojových organizácií Marián Èauèík. 
Ve¾kú zmenu z h¾adiska objemu pomoci
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Slovensko je na konci peletónu 
darcov rozvojovej pomoci 
Slovensko si v roku 2010 nesplní svoje záväzky o pomoci chudobným. Pod¾a správy OECD 
o vlaòajšej podpore rozvojovým štátom od èlenov organizácie vykázalo Slovensko ako rozvo-
jovú pomoc 0,08% hrubého národného dôchodku, èím sa spolu s Po¾skom ocitlo na posled-
nom mieste v klube 29 najbohatších krajín sveta. V rámci EÚ je na tom o nieèo lepšie – po
0,08% hrubého národného dôchodku vykázalo Slovensko, Po¾sko, Lotyšsko a Rumunsko, na
konci je Bulharsko.   

Tradièní donori:            0,56 % HND   0,7 % HND

Nové èlenské štáty EÚ:  0,17 % HND   0,33 % HND

Medzinárodné záväzky k rozvojovej pomoci

Záväzok na r. 2010  Záväzok na r. 2015
rok % z HND

2004 0,07
2005 0,12
2006 0,10
2007 0,09
2008 0,10
2009 0,08

Rozvojová pomoc SR 

Krajiny V4 a  oficiálna  rozvojová pomoc v prepoète na HND 

2009 2008
1. ÈR 

2. Maïarsko

3. Po¾sko

4. Slovensko 

1. ÈR

2. Slovensko

3. Po¾sko

4. Maïarsko

0,12 % 
224 mil. USD

0,09 %
116 mil. USD

0,08 %
343 mil. USD

0,08 %
74 mil. USD

0,12 %
249 mil. USD

0,10 %
92 mil. USD

0,08 %
372 mil. USD

0,08 %
107 mil. USD



nenaznaèuje ani návrh Národného pro-
gramu oficiálnej rozvojovej pomoci na
rok 2010. Prudké škrty v rozpoète na
dvojstrannú pomoc na rok 2010 sa pri-
tom snaží zmierni• Ministerstvo
zahranièných vecí z vlastných, už aj tak
oklieštených zdrojov. „Slovensko sa hlási
k svojmu záväzku, no objem prostriedkov,
ktoré je možné vyèleni• na rozvojovú
pomoc zasiahla globálna hospodárska
kríza. Napriek tomu h¾adáme spôsoby,
aby sa objem pomoci v tejto fáze
neznižoval a perspektívne sa mohol
zvyšova• smerom k splneniu našich
záväzkov – samozrejme v závislosti od
vývoja štátneho rozpoètu,“ uviedol ho-
vorca ministra zahranièných vecí Peter Stano.

Zvyšovanie objemu pomoci bude výzvou
pre novú vládu. „Aj vzh¾adom na výsled-
ky v rámci OECD budeme nalieha• na
vládu i opozíciu, ktorá vzíde po júnových
vo¾bách, aby medzinárodné záväzky
Slovenska brali vážne a zároveò reagovali
na globálne výzvy,“ povedala nová
predsedníèka Platformy mimovládnych
rozvojových organizácií Nora Beòáková.
Dôležité tiež je, aby rozvojová pomoc,
ktorú poskytuje Slovensko, úèinne
pomáhala. Ako hovorí minister
zahranièných vecí Miroslav Lajèák  – aby
„sme s tým objemom prostriedkov, ktoré
máme, dokázali naozaj nieèo ovplyvni• 
a prispie• k zlepšeniu“. 

Od Srbska k chudobnejším

Ve¾ká väèšina z balíka 54 miliónov eur
vykázaných v roku 2009 ako rozvojová
pomoc šla na príspevky SR do me-
dzinárodných organizácií. Len necelých
14 percent zo všetkých financií  (7,5 mi-
lióna eur) ide pod znaèkou SlovakAid na
dvojstrannú pomoc, v rámci ktorej robia
slovenské subjekty projekty v rozvojových
krajinách. Práve túto èas• pomoci a jej
využitie môže Slovensko najviac ovplyvni•
a zároveò si tak budova• dobré meno vo svete. 

Platforma, ktorá je súèas•ou európskej
siete CONCORD, v hodnotiacej správe
rozvojovej pomoci AidWatch 2009 o. i.
vyzýva vládu, aby dvojstrannú pomoc
zamerala aj na najchudobnejšie resp.
chudobné krajiny sveta. 

„Myslíme si, že najmenej polovica finan-
cií urèených na projekty by mala by•
urèená do chudobných krajín. Rozvojová
pomoc by zároveò mala reagova• na
globálne témy, napríklad potrebu
zmieròovania dopadov klimatických
zmien v rozvojových krajinách,“ povedala
Nora Beòáková. 

Najviac peòazí v rámci projektov dvoj-
strannej rozvojovej pomoci Slovenska
smerovalo v uplynulých rokoch do Srbs-
ka, ktoré patrí k rozvojovým krajinám s

vyšším príjmom na obyvate¾a. Od roku
2009 sa však programovými krajinami
slovenskej rozvojovej pomoci stali aj
Afganistan a Keòa. 

„Vítame, že v novom navrhovanom
Národnom programe rozvojovej pomoci
na 2010 sa výrazne zníži objem pomoci
pre Srbsko a nebude zameraný na
infraštruktúrne projekty, ktoré prevažovali
v minulosti,“ hovorí N. Beòáková. Na
budovanie a obnovu infraštruktúry bola
totiž vlani vyèlenená takmer polovica
všetkých financií na projekty (49%). 

Projekty v krajinách západného Balkánu 
a krajinách, ktoré patria do Východného
partnerstva EÚ (Bielorusko, Ukrajina,
Gruzínsko, Moldavsko) by sa pod¾a
mimovládnych organizácií mali viac za-
mera• na tie sektorové oblasti, v ktorých
má Slovensko oproti tradièným darcom
výhody. Ako dodala Nora Beòáková, aj za
menšie objemy financií sa dajú realizova•
zmysluplné vedomostné projekty. Znalos•
regiónu je tiež našou komparatívnou
výhodou.

V záujme úèinného využitia malého balí-
ka peòazí by sa rozvojová pomoc mala
zamera• na menší poèet krajín. Financie
na projekty zo slovenského rozpoètového
balíka 7,5 milióna € sa vlani rozde¾ovali
pre celkovo 19 prijímate¾ských krajín. V
programe rozvojovej pomoci na rok 2010
sa však už poèet krajín už zníži.

Politické strany a rozvojová spolupráca

Ve¾kou témou však zostane financovanie.
Udržiava• objem dvojstrannej pomoci
aspoò na rovnakej úrovni v rámci vnú-
torných zdrojov ministerstva zahranièných
vecí nie je do budúcnosti udržate¾né.
Najmä, ak má by• rozvojová spolupráca
èo najúèinnejšia. Podpora rozvojovej
pomoci by sa preto mala sta• prioritou
celej vlády.

Záujem politických strán o tému rozvo-
jovej pomoci a ich predvolebný program
skúmala Nadácia Pontis v rámci projektu
podporeného zo SlovakAid. Nadácia v
období december 2009 – február 2010
oslovila s dotazníkom a neskôr osobnými
stretnutiami sedem politických strán –
SMER-SD, ¼S-HZDS, SNS, SDKÚ-DS,
KDH, SMK, z mimoparlamentných reago-
vala len Sloboda a Solidarita. Ako uvádza
analytická štúdia Nadácie Pontis - „medzi
hlavnými stranami slovenskej politickej
scény (SMER-SD, SDKÚ-DS, KDH, SMK)
panuje široký konsenzus o tom, že rozvo-
jová pomoc si zaslúži politickú podporu.“
Na druhej strane politikom chýba
konkrétnejšia predstava, ako by sa mala
slovenská rozvojová pomoc profilova•.
Vnímajú ju príliš abstraktne. V osobných
odpovediach sa tiež ukázalo, že politikom
chýbajú hlbšie vedomosti a informácie o
doterajších výsledkoch. 
Ako zároveò upozornila Nadácia Pontis,
takmer všetky politické strany síce pláno-
vali zahrnú• tému rozvojovej pomoci do
svojho volebného programu, ale len na
minimálnom priestore. „Programovo sa
tejto téme v ïalšom volebnom období
plánujú venova• KDH, SDKÚ-DS a SMK,
do urèitej miery aj SMER-SD a ¼S-HZDS,“
dodáva štúdia. 

Rozvojová spolupráca urèite nebude
horúcou témou predvolebného boja.
Podstatné však je, aby ju aj slovenskí
politici zaèali bra• vážnejšie. Ostatne, zdá
sa, že tému pomoci v zahranièí  èoraz
viac vnímajú aj bežní ¾udia. Ak sa totiž
zrátajú len výsledky zbierok na Haiti
spolu s tohtoroèným vý•ažkom z koled-
níckej akcie Dobrá novina na projekty v
Afrike, výsledná suma sa takmer vyrovná
rozpoètu na rozvojové projekty, ktorý v
jeseni 2009 schválila vláda.   
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(Použité zdroje: OECD, MZV SR, 
www.nadaciapontis.sk)

Klinika vo Vietname, kde Magna Deti v núdzi prispieva k minimalizácii prenosu vírusu HIV 
z matky na novorodenca.  Ide o zdravotnú a sociálnu starostlivos• pre gravidnú ženu s HIV a jej novonaro-
dené die•a. Projekt realizuje v 3 nemocniciach v hlavnom meste Hanoj. V partnerských nemocniciach Magna
Deti v núdzi sa roène narodí okolo 70-tisíc detí, až 700 z nich sú deti, pri ktorých hrozí riziko prenosu vírusu
HIV od matky. Zdravotnicky projekt vo Vietname èiastoène podporil SlovakAid.

Foto: Martin Bandžák, Magna Deti v núdzi



Hoci patrí ku krajinám, o ktorých sa èasto
hovorí ako o „prioritách medzinárodného
spoloèenstva“, Afganistan prvých pä•
rokoch po páde Talibanu nedostal v pre-
poète na obyvate¾a takú pomoc ako
napríklad povojnový Irak alebo Bosna 
a Hercegovina. 

Tvrdí to hodnotiaca správa Donor Finan-
cial Review, ktorú v jeseni 2009 vypraco-
valo afganské ministerstvo financií ako
podklad pre rozhodovanie vlády i darcov
na vytvorenie si obrazu, èo všetko sa v
krajine v rámci pomoci robí. 

Pod¾a správy Afganistan dostal v rokoch
2001 – 2009 v podobe grantov a pôžièiek
zatia¾ 36 miliárd dolárov z celkovo
s¾úbených 62 miliárd dolárov. Najväèším
darcom Afganistanu sú Spojené štáty  – za
uplynulých osem rokov mu poskytli vyše
23,4 miliardy dolárov.

Úèinnos• pomoci však nezávisí len od jej
výšky. Kritici upozoròujú na chýbajúcu
transparentnos• a koordináciu pomoci.
Peniazmi sa plytvá, ak podporujú korup-
ciu a pomoc nie je jasne zacielená. Pod¾a
odborníkov lepšie zdravotníctvo, školstvo,
èi správu verejných vecí možno
zabezpeèi• aj s ove¾a menším objemom
peòazí.

„Prioritou nemusí by• nevyhnutne zvýše-
nie objemu pomoci, ale zabezpeèenie
toho, aby priniesla Afgancom úžitok,“
uviedol pre IRIN Ashley Jackson z britskej
mimovládnej organizácie Oxfam v Afganistane.

Vláda prezidenta Hamida Karzaia býva

pranierovaná pre korupciu a zlý manaž-
ment pomoci. Pod¾a správy afganského
ministerstva financií – cez vládu prešlo
23% financií z grantov z cudziny, teda 
približne 8 miliárd dolárov. 

Väèšiu èas• financií – 77%, približne 29
miliárd dolárov – investovali do pomoci
priamo darcovia – z toho 15 miliárd
dolárov bolo poskytnutých cez vojenské
kanály. Takým je napríklad Commanders
Emergency Response Progamme, v rámci
ktorého majú dôstojníci v teréne prístup k
hotovosti na taktické výdavky alebo
Provincial Reconstruction Funds, ktorých
„cie¾om je získa• si srdcia a mysle“, dodal
Ashley Jackson z Oxfamu. 

V Provinènom rekonštrukènom tíme –
Provincial Reconstruction Team – Tarin
Kowt v Afganistane pôsobili v roku 2009
aj slovenskí vojaci v programe Civilno-
vojenskej spolupráce. Slovenské minister-
stvo obrany poskytlo vlani na jeho fungo-
vanie približne 96-tisíc €. 

Pod¾a Marka Warda, osobitného poradcu
pre rozvoj vyslanca OSN v Afganistane,
darcovia financujú vlastné projekty

hlavne preto, že afganská vláda si zatia¾
nevytvorila dobre nastavené rozvojové
programy. 

Viac ako polovica všetkej doterajšej
pomoci Afganistanu (približne 19 miliárd
dolárov) šla na posilnenie bezpeènosti,
osobitne polície a armády. Na zdravot-
níctvo šlo 6% pomoci, vzdelávanie a
kultúru podporilo 9% pomoci, po¾no-
hospodárstvo a rozvoj vidieka dostali 18%
z doterajších 36 miliárd dolárov. „Investí-
cie do bezpeènostného sektora sú ve¾mi
dôležité. Tažko budete podporova•
zlepšenie verejnej správy a rozvoj, ak sa
pohybujete v nebezpeènom prostredí,“
vysvetlil Ward. 

Za väèšiu bezpeènos• sú aj rozvojové
organizácie. Upozoròujú však, že v
zápale za jej zlepšenie by darcovia nemali
vyradi• boj proti chudobe a dobrú správu
vecí verejných na druhú ko¾aj. Od roku
2009 je Afganistan jednou z pro-
gramových krajín oficiálnej slovenskej
rozvojovej pomoci a sektorovo sa zame-
riava aj na sociálny rozvoj. 

(Zdroj: IRIN - spravodajstvo a analýzy Úradu
OSN pre koordináciu humanitárnych vecí 
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V krajine pod Hindukúšom svet
investuje do posilnenia bezpeènosti

Afganistan v èíslach

M priemerná dåžka života:  muži
44,5 roka, ženy  44 rokov

M úmrtnos• pri pôrode: 1 600 úmrtí
na 100-tisíc pôrodov

M viac ako polovica detí do pä• rokov
trpí podvýživou

M populácia s príjmom nižším ako
1 dolár na deò: 42 % 

M populácia bez stáleho prístupu 
k èistej vode: 68 % 

M podiel dievèat, ktoré chodia na
základnú školu: 35,8 %

M podiel dievèat, ktoré chodia na
strednú školu: 6 % 

(Zdroj: WFP, UNDP, afganské ministerst-
vo školstva)

Mohamed Mir so svojimi príbuznými pred novým domom. Je to jeden zo 178 nových domov v Afganistane,
postavený vïaka podpore zo Slovak Aid v rámci projektu ADRA „Reintegrácia navrátilcov a presídlencov 
v Qarabahgu“. ADRA dodala materiál na stavby domov a poskytla odbornú pomoc. Domy z hliny, ale aj
latríny, si vlani postupne za sedem mesiacov postavili samotné rodiny. Zimu tak v nových domoch strávilo  
celkom 1 168 ¾udí. Projekt financoval SlovakAid sumou 233-tisíc €. Za pomoc špeciálnym listom poïakovala
aj komunitná rada predstavite¾ov obcí – súra. 

Foto: ADRA Slovensko

¡



Keï sa povie Afganistan a po¾nohospodárstvo, väèšina ¾udí si pred-
staví lány maku. Základ heroínu pašovaného do bohatej Európy èi
Ameriky. S pestovaním maku je to však takmer to isté ako s pred-
stavou, že všetky afganské ženy musia chodi• zahalené v burke.  

„Mnohí si myslia, že v Afganistane sú len ženy v burkách. A pri-
tom aj tam sú rôzne typy žien. Vzdelané i tie, ktorým sa vzdelania
nedostalo, matky viacerých detí na vidieku a tiež rozh¾adené ženy
v mestách,“ zdôrazòuje Marcela Ondeková z obèianskeho združe-
nia Èlovek v ohrození, ktoré v Afganistane pôsobí od roku 2004.
Na projektoch zameraných hlavne na podporu žien spolupracuje
s miestnou organizáciou Afghan Women Resource Centre.  

Ich nový projekt s finanènou podporou SlovakAid sa zamieria na
približne 400 žien na afganskom vidieku. Ženám v dedine Hiza-
tkhail v provincii Parwan chcú pomôc• zlepši• výnosnos• ich
domácich políèok alebo pomôc• rozbehnú• malý biznis s po¾no-
hospodárskymi produktmi. 

Nápad zamera• sa na po¾nohospodárstvo v spojení s podporou
žien vyšiel od miestnych partnerov. Aj Afganistan postihla v roku
2008 potravinová kríza – sucho, nedostatok obilia a vysoké ceny
palív dramaticky zvýšili cenu základných potravín. A hoci ceny
odvtedy mierne klesli, Afganci stále platia za základné potraviny
viac ako ¾udia v Európe. 

„Vychádzame z potrieb miestnych ¾udí. Nejdeme niekam ako
vševedkovia, ktorí idú uèi• ostatných. Tentoraz aj na základe
plánovania našich partnerov chceme investova• do žien a zároveò
zlepši• po¾nohospodársku produkciu, èo pomôže rieši• problém
podvýživy,“ vysvet¾uje Marcela. 

Pod¾a údajov OSN približne polovica afganských detí mladších
ako pä• rokov trpí podvýživou, v období potravinovej krízy akút-
nym nedostatkom potravy trpela takmer tretina ¾udí. Aj bez
potravinovej krízy takmer pol milióna Afgancov trápia následky
prírodných pohrôm ako sú záplavy, suchá, èi zemetrasenia. 

Afganistan má jednu z najvyšších pôrodností vo svete a zároveò
vysokú úmrtnos• matiek pri pôrode. Mnohé deti sa nedožijú piate-
ho roku života – ich oslabený organizmus nedokáže vzdorova•
bežným chorobám a hnaèkám, ktoré súvisia s nedostatoènou
hygienou. Tento problém by do ve¾kej miery mohla vyrieši• lepšia
výživa, vzdelanie a hygiena. 

Provincia Parwan v susedstve hlavného mesta Kábulu, v ktorej sa
realizuje projekt, má na rozdiel od hornatých a polopúštnych èastí

krajiny vhodné podmienky na rozvoj po¾nohospodárstva. Navyše
ve¾ká èas• provincie je odmínovaná – minimálne okolie obydlí 
a ciest. Mak sa tam nepestuje. 

„¼udia tam pestujú napríklad kukuricu, ovocie, strukoviny. Väèši-
nou ale len na domácu spotrebu. Pôdu nezamorenú mínami si
ve¾mi vážia. Aj slovenskí vojaci zo základne v Bagrame hovorili, že
hneï ako odmínovali kúsok zeme za letiskom, na druhý deò si
tam ¾udia už nieèo sadili,“ opisuje Marcela. 

Rozvoj po¾nohospodárstva a potravinovej sebestaènosti brzdia
nielen míny, ale celkovo chýbajúca infraštruktúra – cesty 
a zaostalé technológie. „Vidie• ¾udí ora• zapriahnutých do pluhu,
nie je tiež niè výnimoèné. Po 30 rokoch konfliktov v Afganistane
chýbajú aj hospodárske zvieratá,“ dodáva Marcela. 

Projekt zameraný na rozvoj po¾nohospodárstva a podporu miest-
nych žien má da• tým šikovnejším šancu rozbehnú• vlastný pod-
nik s po¾nohospodárskymi produktmi. Ženám, ktoré nemajú
dostatoèné vzdelanie, chcú poskytnú• vzdelanie a osvetu tak, aby
im pomohli zlepši• výživu detí a tiež hygienu. 

V rámci projektu sa uzatvárajú aj predbežné dohody s obchodmi,
kde by ženy mohli predáva• svoje produkty. Pripravuje sa aj dielòa
na spracovanie niektorých plodín. „Aby napríklad lekvár vydržal
dlhšie ako pár dní,“ vysvet¾uje Marcela. Materiálna pomoc pôjde
aj na vytvorenie lepších skladovacích priestorov.

V projekte neobídu ani mužov. „Vždy sa snažíme vysvetli• im, že
vzdelanie žien je dôležité a v koneènom dôsledku je pre nich
výhodné. Veï predovšetkým pre nich je dobré, ak ich ženy
nezomierajú pri pôrode a ich deti dostanú lepšiu výživu a hygienu,
takže nezomierajú v útlom veku,“ vysvet¾uje Marcela. 

Ako dodáva, je to dlhý proces, ale tvrdi• o Afgancoch, že sú jed-
noznaène proti väèšej samostatnosti svojich žien, je tiež skôr ïalší
predsudok. „Tamojší chlapi sa potrebujú stretnú•, veci si vydisku-
tova• èi vykrièa•. Argumenty však berú,“ uzatvára Marcela. 
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Afganistan – to nie je len mak a burky
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SlovakAid v Afganistane

Od roku 2009 je Afganistan jednou z programových krajín
slovenskej rozvojovej pomoci. V roku 2009 dostali pod-
poru zo SlovakAid 4 projekty v hodnote vyše 570 tisíc eur:

M Èlovek v ohrození – rozvoj vidieka a podpora
nových podnikate¾ských aktivít

M Slovenská technická univerzita, Bratislava – vzdelávanie, 
Kábulská polytechnická univerzita

M a.s. Ales – vzdelávanie matiek v starostlivosti o die•a
M Slovensko-afganská obchodná komora – rozšírenie 

nemocnice v provincii Logar

Celkovo v rokoch 2004 – 2009 Slovensko financovalo 
v Afganistane 14 projektov:

M v rámci Zvereneckého fondu UNDP dostalo podporu 
osem projektov v celkovej sume 1 102 615 USD 

M cez  agentúru SAMRS získalo podporu šes•  projektov
v celkovej sume 980 676 €

(Zdroj: MZV SR)

Foto: Archív Èlovek v ohrození

Z projektu na podporu žien v Afganistane. 

(Daniela Balážová)



Keòa, ktorá je programovou krajinou
slovenskej rozvojovej pomoci, má ve¾a
predpokladov na hospodársky rast. Je
dopravným uzlom, finanèným, logistic-
kým a hospodárskym centrom východnej
Afriky, sídlom OSN pre Afriku i ïalších
agentúr. 

Napriek tomu jej hospodárstvo nerástlo
tak ako mohlo. Prispela k tomu politická
nestabilita, rozšírená chudoba, suchá ale
tiež vysoké verejné zadlženie a korupcia.
Vysoký hospodársky rast na úrovni 7%,
ktorý sa podarilo dosiahnu• v roku 2007,
zvrátili povolebné nepokoje na prelome
rokov 2007/2008. O pár mesiacov situá-
ciu skomplikovalo aj extrémne sucho a
slabá úroda. A k dopadom celosvetovej
potravinovej krízy pribudla ešte finanèná
a hospodárska.

Keòa je krajinou ve¾kých rozdielov.
Zemepisných i sociálnych. Nemá len
roz¾ahlé národné parky a pláže pri Indic-
kom oceáne, ktoré lákajú zahranièných
turistov. Tvoria ju aj úrodné svahy, na
ktorých sa pestujú èajovníky a kávovníky,
sú tam polia s ananásmi, banánovníkmi,
mangovníkmi, avokádom, ryžou, pšeni-
cou, cukrovou trstinou,  bavlníkmi i kvet-
mi na export, èi políèka drobných far-
márov s kukuricou, fazu¾ou, zemiakmi... 

Keòa má však aj vyprahnuté suché
polopúštne oblasti, kde sa voda pri håbení
studní objaví niekedy až 70 metrov pod
zemou a kde v èase extrémneho sucha

¾udia prišli o dobytok, teda aj o všetok
majetok.

Pred desiatimi rokmi žilo na vidieku
odhadom 70 percent ¾udí. V posledných
rokoch však mnohí zamierili do miest. V
krajine sa hovorí o  „èasovanej bombe“ –
hlavné mesto Nairobi je plné miliónov
¾udí, ktorí prišli a ïalej prichádzajú v
nádeji na získanie pracovného miesta 
a vyhliadke na lepší život. Žijú v rozrasta-
júcich sa slumoch, ktoré pôvodne vznikli
„za bránami“ bohatých štvrtí – pre
bohatých boli a sú zdrojom lacnej pracov-
nej sily. 

¼udia v slumoch žijú z toho, èo sa im
podarí zarobi•, èo zvyèajne vyjde len na
základné živobytie a zaplatenie nájmu za
miestnos• z hliny a plechu. Ten, kto
nevlastní domèek a nemôže si dovoli•
zaplati• nájom, toho vys•ahujú. Najmä
ženy a dievèatá sú preto zranite¾nejšie.
Celkovo v Nairobi rastie kriminalita 
a mnohé ženy sa snažia zabezpeèi• si
živobytie cez prostitúciu. 

Aj na vidieku však ¾udia zápasia s chu-
dobou. Málokto vlastní ve¾ký kus pôdy,
vlastnícke vz•ahy k pôde sú nejasné.
Mnohí zas žili v kedysi úrodných oblas-
tiach, ale ich pôda trpí následkami nièe-
nia lesov a vodných zdrojov. 

V Keni celkovo zaèínajú vníma• problém
klimatickej zmeny – menia sa obdobia
dažïov, zrážok je menej alebo naopak s

prudkými lejakmi prichádzajú záplavy.
Farmári strácajú úrodu. Nedostatok vody
je problémom nielen na vidieku, ale aj v
mestách.

Aj preto sa okrem iného odporúèa zavies•
do programov pomoci podporu ochrany
životného prostredia (napr. zber a zadr-
žiavanie vody, sadenie stromov, èi  systém
recyklácie odpadu). 

Pozornos• treba venova• stratégiám na
zabezpeèenie potravinovej stability. Pre
znižovanie chudoby je tiež dôležitý
hospodársky rast, vytváranie pracovných
miest a podpora podnikate¾ských aktivít,
ktoré ¾uïom pomôžu k ich vlastnej
sebestaènosti.

Sústredi• sa treba nielen na mestá, ale aj
na vidiek, aby sa zabránilo masívnemu
s•ahovaniu sa ¾udí do miest, prudkému
rozširovaniu slumov a problémov v nich.
Investova• však treba aj do rozširovania
vzdelania a povedomia ¾udí o ich obèian-
skych právach. Pretože aj miestna vláda a
parlament by sa mali snaži• lepšie využí-
va• zdroje a fondy na zlepšenie životných
podmienok obyvate¾ov krajiny. 

(Spracované na základe Strategického plánu
2010-2012 spoloènej Podpornej kancelárie
DKA a eRko v Nairobi. Kancelária koordinuje
využitie financií zo zbierok  rakúskej DKA a
slovenskej Dobrej noviny. Kolednícka akcia
Dobrá novina /eRko/ je najväèšou slovenskou
zbierkou na projekty v Afrike.) 
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Keòa má šancu na hospodársky rast

Od roku 2009 je Keòa pod¾a strednodobej stratégie
jednou z  programových krajín slovenskej rozvojovej
pomoci. Vlani dostalo podporu zo SlovakAid 5 projek-
tov v hodnote vyše 680-tisíc €:

M SAVIO – stolárska dielòa v Bosco Boys v Nairobi
M Humanistické hnutie Na  Rovinu – rozšírenie komunit-

ného centra a stavba zdravotného strediska v oblasti
Rusinga Island

M Ústav zoológie, SAV – zariadenie na produkciu steril-
ných samcov múch tse-tse v záujme vyhubenia týchto
múch na postihnutých územiach

M Èlovek v ohrození – rozvoj vidieka v západnej
Keni – podpora  zamestnanosti a podnikania

M Nadácia Pontis – zvyšovanie poèítaèovej gramotnosti 
v juhovýchodnej Keni

Projekty v Keni s predchádzajúcou finanènou podporou
SlovakAid majú aj ïalšie mimovládne organizácie, viaceré
podporujú projekty v Keni aj bez finanènej podpory 
Slovak Aid. 

SlovakAid v Keni

Uèni v stolárskej dielni v Bosco Boys v Nairobi – projekt združenia SAVIO podporený zo
SlovakAid, ktorý je zameraný na vzdelávanie detí/mládeže z ulice.

Foto: Archív SAVIO



Ko¾ko ¾udí žije v slume Kayaba? 
Asi 40-tisíc. ¼udia – celé rodiny žijú v malièkých domèekoch,
ktoré sú ve¾ké asi ako táto kancelária (4x3 metra). Nie je tam sta-
bilný prístup k pitnej vode, chýba tam kanalizácia. ¼udia chodia
na potrebu k rieke. A do rieky odhadzujú aj odpad. Kvôli zlej
hygiene tam vždy najmä v období dažïov hrozí nákaza cholery.
Aj preto sme sa rozhodli, že postavíme toalety a sprchu, budeme
èisti• ulièky medzi domami, aj rieku, ktorá teèie cez slum.

Dá sa taký slum vôbec poupratova•?
Neberieme to tak, že ideme vyèisti• celý slum. To by sa nedalo.
Je to ako so všetkými problémami, ktoré sa èasom v slumoch
nakopili a teraz treba h¾ada• riešenia. Ale vždy má zmysel zaèa•
hoci aj s nieèím malým a ís• postupne, krok za krokom. Zaèneme
vždy s upratovaním jednej ulice alebo malej èasti slumu... ¼udia
sú za to nesmierne vïaèní.

Ako dlho vydrží by• poupratované, keï tam nie sú smetiaky?
Asi týždeò. Práve to, že chýbajú koše, je ve¾ký problém. Chceme
zavies• systém odvozu odpadu. ¼uïom budeme rozdáva• igeli-
tové vrecia na odpad, po èase sa po ne vrátime a za malý popla-
tok 20 šilingov (v prepoète 20 centov) ich odvezieme.        

Máte nejakú podporu kenskej vlády? V podstate robíte ve-
rejnoprospešné práce...
Nieèo také ako podpora v nezamestnanosti alebo financovanie
verejnoprospešných prác u nás nepoznáme. Vláda má vytvorený
projekt ochrany rieky Ngong a jej zneèis•ovanie je vlastne
zakázané. Na odpad vyèlenila vyhradené miesta. Ale faktom je,
že v slume neexistuje systém odvozu odpadu. Vláda inak na pro-
jekty poskytuje pôžièky, ale musia by• ziskové a treba ich splati•. Na takú
pôžièku nemáme. 

Hlavnú zodpovednos• za zlepšenie životných podmienok v
krajine by však mali nies• miestne vlády a ¾udia...
Súhlasím. My sami sme sa rozhodli, že chceme do slumu prinies•
zmenu, zlepši• podmienky, v ktorých žijeme a neèaka• na pomoc
zvonka. Rozhodli sme sa postavi• toalety a sprchu a stara• sa o ich
prevádzku, èisti• rieku a ulice, vytvori• si fond na podporu
mladých ¾udí a zaplatenie aspoò èasti školských poplatkov, teraz
tiež skúšame systém pestovania sukuma wiki (druh zeleniny
podobný špenátu), aby si ju ¾udia mohli dopestova• vo vreciach
pri domèeku... H¾adáme riešenia na  problémy, ktorými žijú naši
¾udia. Vytvárame aj pracovné miesta pre mladých. A môžete mi
veri•, aj malá pomoc, ktorú dostaneme, je naozaj úèinne využitá. 

Akú konkrétnu pomoc ste dostali?
Ve¾mi nám pomohlo, keï sme vïaka finanènej podpore z Dobrej
noviny, mohli kúpi• nádrž na zásoby vody. Kvôli chýbajúcim
dažïom bol vlani v celom Nairobi zúfalý nedostatok vody a náš
projekt na zlepšenie hygieny ve¾mi závisí od vody. Vïaka
finanènej pomoci sme si mohli tiež kúpi• potrebné náradie na
èistenie rieky a slumu – hlavne fúriky. Teraz chceme postavi• a
prevádzkova• študovòu, aby sa deti mali kde uèi•... Ak bude
šanca, radi by sme ju vybavili aj knihami a poèítaèmi.

Vy ste sa ako uèili, keï ste chodili do školy?
Keïže v dome – teda v jednej miestnosti - býva celá rodina, ve¾a
pokoja na uèenie som nemal. Vždy som preto èakal, kým sa zo-
tmie a všetci zaspia. Potom som sa uèil pri petrolejke. 

Aj preto býva v slumoch to¾ko požiarov?
(smiech) Ja som niè nepodpálil! Ale je pravda, že tie požiare
súvisia s chýbajúcou elektrinou. ¼udia v slume si èasto robia
nelegálne prípojky  na elektrické rozvody, ktoré urèite nespåòajú
bezpeènostné štandardy. 

Zlepšil sa prístup k vzdelaniu odvtedy, èo vláda zaviedla bez-
platné základné školstvo?
Urèite je ve¾mi dobré, že odvtedy chodí do školy ove¾a viac detí.
Ale stále to nie je ideálne. Triedy sú preplnené, v jednej sa tlaèí
približne 50 detí a aj uèitelia sú pre•ažení. Chýbajú tiež školské
pomôcky. O jednu uèebnicu sa delia aj tri deti. Pre chudobné
rodiny je to stále finanène nároèné. Deti potrebujú do školy uni-
formu a pomôcky. A zïaleka nie všetky, aj keï sú bystré a ve¾mi
by chceli, môžu potom ïalej študova• na strednej škole. Ja som
mal š•astie, že na stredoškolské štúdium som mal sponzora. Na
štyri roky vyšlo školné v prepoète 1200 eur. Na dva roky štúdia
na vysokej škole to bolo 5000€. Na dokonèenie vysokej školy
však sponzora už nemám.

Vyše mesiaca ste strávili na Slovensku a žili v úplne iných pod-
mienkach ako v Kayabe...
Veru, nemám vo zvyku jedáva• tri razy denne. A prvý raz som tu
ochutnal syr. Syr síce v Keni tiež máme, ale je tak drahý, že èlovek
zo slumu si ho nekúpi. 

Èo vás tu najviac zaujalo? 
Srdeèní a priate¾skí ¾udia, ktorí nás pozývali aj k sebe domov, brali
nás ako vlastné deti. A tiež sneh! Vaši ¾udia a sneh mi budú v Keni
najviac chýba•. Tiež by som chcel, aby v Keni boli štyri roèné
obdobia. A ve¾mi sa mi páèili aj hrady a zámky, také nieèo v Keni
nemáme. V bojnickej zoo som videl prvý raz  aj medveïa. Našiel
som si tu ve¾a priate¾ov a dúfam, že niekedy sa budem môc•
vráti•.  Som ve¾mi vïaèný, že som vôbec mohol prís•, bola to
ve¾mi dobrá skúsenos•. Otvorilo mi to v mnohých veciach oèi 
a myslím, že ma to urobilo lepším. Myslím, že do Kene sa vráti iný
èlovek.

V èom iný? 
Neviem to zatia¾ presne definova•. Pre mòa bolo ve¾mi silnou
osobnou skúsenos•ou to, že som sa stretol s ¾uïmi, ktorí dávajú z
vlastných peòazí, aby prispeli na pomoc tým, ktorí sa majú
horšie. Vidím odkia¾ tie peniaze do Kene prichádzajú. A to ako
nás podporujú, ako nám držia palce v našom snažení, je ve¾mi
povzbudzujúce. Je to ve¾kou motiváciou a ja sa vrátim s tým, že
napriek všetkým problémom, treba pokraèova•, treba sa snaži• 
a nepochováva• sny o lepšom živote.

(Daniela Balážová)
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Abdi Huka: Neèakáme, že naše 
problémy vyrieši niekto iný

Ke
òaFoto: Pavel Neubauer

Abdi Rach Huka (22) sa narodil, vyrastal a so štyrmi príbuznými žije
v plechovom „minidomèeku“ v slume Kayaba v hlavnom meste Kene
Nairobi. Patrí ku skupine mladých ¾udí KAYA, ktorí sa rozhodli, že
nebudú so založenými rukami èaka• na pomoc zvonku a pustili sa do
„upratovania" slumu.  Neskôr dostali aj malú pomoc od slovenských
darcov z Dobrej noviny. V rámci projektu podporeného zo SlovakAid
bol na Slovensku, aby vysvet¾oval, aký je život v slumoch v Nairobi.



Stalo sa to v najchudobnejšej krajine
Latinskej Ameriky 12. januára 2010,
krátko pred piatou popoludní miestneho
èasu. Následkom  zemetrasenia so silou 7
stupòa Richterovej stupnice zomrelo na
Haiti odhadom vyše 300-tisíc ¾udí a vyše
milióna zostalo bez strechy nad hlavou. 

Bolo to najsilnejšie zemetrasenie za
uplynulých 200 rokov, ktoré zasiahlo túto
chudobnú krajinu. Epicentrum zeme-
trasenia postihlo oblas• asi 15 kilometrov
juhozápadne od hlavného mesta Port-au-
Prince, vzápätí nasledovala séria otrasov
so silou až do 5,9 stupòa Richterovej škály. 

V troskách sa ocitli tisíce domov, škôl a
nemocníc, ale aj ve¾ké budovy ako prezi-
dentský palác, sídlo OSN èi hlavná väznica.

Rozsah škôd bránil zo zaèiatku aj poskyt-
nutiu úèinnej pomoci. Zemetrasenie
znièilo ve¾kú èas• aj tak obmedzenej
infraštruktúry – hlavný prístav nieko¾ko
dní nefungoval, cesty boli znièené 
a chýbalo aj palivo potrebné na dopravu
pomoci.

Tisíce nových bezdomovcov utiekli do
iných èastí krajiny, mnohí sa však usídlili v
improvizovaných táboroch v okolí
hlavného mesta. V prvých týždòoch po
katastrofe v nich  chýbali potraviny, voda,
prístrešky a zdravotnícka starostlivos•.
Lekári varovali, že v pre¾udnených
táboroch sa ¾ahko môžu šíri• choroby ako
horúèka dengue, týfus a osýpky. 

Odhaduje sa, že približne 40-tisíc ¾uïom
museli amputova• konèatiny, pretože
nedostali vèas zdravotnú pomoc. 

Obavy boli aj o bezpeènos•. Spojené štáty
poslali na Haiti tisíce vojakov, aby
pomohli zabezpeèi• právo a poriadok a
dodávku pomoci, OSN posilnilo svoje
tamojšie mierové sily. 

Snaha o obnovu 

Tri mesiace po zemetrasení opä• tlaèí èas
– v júni sa na Haiti zaèína obdobie
hurikánov. Ak sa dovtedy nepodarí
zabezpeèi• základné životné podmienky
pre ¾udí bez domova, na Haiti hrozia
ïalšie pohromy. 

Zostáva aj hrozba ïalšieho ve¾kého zeme-
trasenia. Varoval pred ním jeden z geo-
fyzikov, ktorý na túto hrozbu upozoròoval
haitskú vládu aj pred januárovou katastro-
fou.

Odborníci z OSN a humanitárnych orga-
nizácií aj preto vyzývajú vládu a darcov,
aby sa zaviazali investova• do stavieb škôl,
nemocníc a domov, ktoré budú schopné
odoláva• zemetraseniu a hurikánom.
Takéto stavby by boli síce o necelých
desa• percent drahšie, v budúcnosti by
však zachránili nespoèetne ve¾a životov. 
Hlavné mesto Haiti bolo pred zeme-
trasením plné domov, ktoré •ažko znesú
nejaké otrasy. Mnohé domy a príbytky sa
stavali na príkrych svahoch a na nestabil-
ných základoch. 

Haiti má však problém s korupciou, oso-
bitne v oblasti stavebníctva, preto sa -
pod¾a OSN – mnohí darcovia obávajú
sprenevery miliárd dolárov, urèených na
obnovu.

Školenia ¾udí ako sa chráni• pri zeme-
trasení tiež môžu pomáha• zachráni• ži-
voty. Mnohí Hai•ania nevedeli, aké mies-
ta sú najbezpeènejšie. Niektorí zahynuli
pri následných otrasoch len preto, že po
zemetrasení hneï neutekali zo svojich
domov. 

Rozvrátená ekonomika 

Pod¾a Panamerickej rozvojovej banky
obnova hlavného mesta Haiti a okolitých
oblastí potrvá najmenej desa• rokov a
vyjde na približne 14 miliárd dolárov.
Problémom je aj rozvrátená ekonomika a
pre darcov pomoci je na mieste otázka
ako pomôc• krajine vymani• sa zo špirály
chudoby. 
Pred zemetrasením sa politika darcov v
ekonomickej oblasti sústredila na pod-
poru textilného priemyslu a proexportné

výrobné zóny – oblasti, v ktorých
zahranièní investori mohli investova• do
tovární, prièom boli oslobodení od daní a
vládnych nariadení týkajúcich sa pracov-
ných podmienok a platov. 

V priemyselných parkoch sa vytvorili
tisíce pracovných miest, odborníci však
varujú, že tamojší zamestnanci sú ve¾mi
biedne platení a tieto zóny majú len
obmedzený dopad na znižovanie chudoby. 

Zanedbávaný vidiek

Vláda chce k prioritám boja proti chu-
dobe prida• po¾nohospodárstvo a h¾adá
financie na podporu výroby potravín. To
by pomohlo vytvori• pracovné miesta pre
desa•tisíce ¾udí, ktorí ušli zo znièeného
hlavného mesta. Haiti je roky ve¾mi závis-
lé od dovozu potravín. Èiastoène je  to aj
preto, že farmári sa s vidinou na lepší
zárobok v továròach radšej s•ahujú do
miest. Iní sa vzdali pestovania základných
plodín a pestujú len to, èo je výhodné na
vývoz.

Predchádzajúce rozhodnutia vlády a dar-
cov, ktoré nebrali do úvahy problémy
vidieckych oblastí, len zhoršili chudobu
na vidieku, tvrdí Yasmine Sahmsie, profe-
sorka na kanadskej Wilfrid Laurier
University, ktorá redigovala knihu „Haiti:
Hope for a Fragile State“ (Haiti: Nádej pre
krehký štát). ,,Strašné následky na životné
prostredie malo aj to, že zúfalí ¾udia na
vidieku ho prakticky odlesnili,“ tvrdí
Shamsieová. Krajina je tak ešte zra-
nite¾nejšia voèi záplavám a zosuvom pôdy
v èase hurikánov.

(Zdroj: Reuters - www.alertnet.org)
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Obnova po zemetrasení na Haiti
potrvá najmenej desa•roèie

Rodina, ktorá prišla o strechu nad hlavou pri zemetrasení na Haiti, v tábore v Laferronay. V postihnutých
vidieckych oblatiach Lafferonay a Belle Vue zaèalo zaèalo združenie Èlovek v ohrození program post-huma-
nitárnej pomoci. 

Foto: M. Ondeková
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Naj•ažší bol poh¾ad na ¾udí, ktorým amputovali konèatiny
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Rozhovor s Radovanom GUMULÁKOM, generálnym sekretárom
Slovenskej katolíckej charity, o využití financií z ich zbierky na
humanitárnu pomoc. 

Ako vyzeralo Haiti v èase
vašej návštevy?
Na Haiti som priletel až jeden a
pol mesiaca po zemetrasení,
takže situácia už bola menej
kritická. Situáciu na Haiti som
dovtedy poznal iba zo záberov
z televízie, no realita, ktorú som
videl na vlastné oèi v hlavnom
meste, bola naozaj šokujúca a
hlboko na mòa zapôsobila.
Rozsah škôd, obrovské ¾udské
straty a humanitárna kríza si

vyžadujú dlhodobú pomoc, ktorú krajina sama nezvládne. Najviac sa
ma dotklo, keï som videl v nemocnici ¾udí, ktorí sa zotavovali z
rôznych zranení, ktoré utrpeli pri zemetrasení. Mnohí museli pod-
stúpi• amputácie niektorých konèatín. Najmä poh¾ad na takto po-
stihnuté deti bol pre mòa osobne ve¾mi bolestný.

Do akej oblasti na Haiti ste sústredili pomoc? 
Naša pomoc smerovala do hlavného mesta Port-au-Prince na
zabezpeèenie lekárskej pomoci, kde sme finanène podporili misiu
lekárov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Títo
lekári denne ošetrili viac ako 100 pacientov v po¾nej nemocnici na
mieste bývalej univerzity. Finanène sme tiež podporili humanitárnu

pomoc Caritas Haiti, ktorá v spolupráci èlenmi tímu Caritas Interna-
tionalis distribuuje potraviny a prístrešky.

Ako ste využili a plánujete využi• financie zo zbierky?
Na pomoc obetiam zemetrasenia na Haiti sa v zbierke Slovenskej
katolíckej charity vyzbieralo spolu 320-tisíc eur. Z týchto financií sme
sumou 33-tisíc € podporili záchrannú akciu lekárov Vysokej školy
zdravotníctva  a sociálnej práce sv. Alžbety. Ïalšou sumou 25-tisíc €
sme podporili humanitárnu pomoc Caritas Haiti a sumou 10-tisíc
dolárov sme prispeli na kliniku sestier Vincentiek, ktoré pôsobia v
Port-au-Prince v èasti Sibert. Denne ošetria viac ako sto ¾udí a  dva
razy týždenne distribuujú potraviny pre núdznych. Zo zvyšných
peòazí sa budú realizova• projekty na obnovu škôl, ktoré prevádzku-
jú misionári. Zvažujeme tiež podporu projektu mobilnej kliniky a
vybudovania doèasného bývania pre rodiny. 

Aké najväèšie problémy riešite pri plánovaní a poskytovaní pomoci? 
Rozsah škôd je obrovský a na všetko treba ve¾a peòazí. Zemetrasenie
zvýšilo infláciu v krajine, takže ceny za materiál, zariadenia, služby aj
mzdy šli výrazne nahor. Pri plánovaní pomoci si tiež uvedomujeme,
aké je dôležité myslie• aj na zapojenie miestneho obyvate¾stva do
pomoci. Z dlhodobého h¾adiska je dôležité, aby ¾udia nezostali len
pasívnymi prijímate¾mi pomoci.“.

Zaznamenali ste aj nejaké problémy s bezpeènos•ou? 
Upozornili nás, aby sme po zotmení nevychádzali. Poèuli sme tiež o
nejakých únosoch. Problémy sme však nezaznamenali, no sú štvrte v
hlavnom meste Port-au-Prince, kde je to problematické, napríklad
Cité Soleil.

ADRA Slovensko
Vyzbieraná suma:  38 743,32 €  
ADRA Slovensko sa podie¾a na projekte v hodnote 1 mil. €,  ktorý
na Haiti realizuje èeská ADRA. ADRA Slovensko prispela sumou
sumou 48 000 € z výnosu verejnej zbierky a príspevku sloven-
ského Ministerstva zahranièných vecí. Na Haiti 3 mesiace pôsobí
slovenský projektový pracovník. Medzi najnutnejšie formy pomo-
ci zaradili zásobovanie pitnou vodou, zabezpeèenie doèasných
príbytkov, hygienické balíèky a zdravotnícku pomoc.

Èlovek v ohrození
Stav zbierky ku koncu marca: vyše  230 000 €
Prvú èas• pomoci (25-tisíc €) odoslali medzinárodným partnerom,
ktorí ju využili na zabezpeèenie a úpravu pitnej vody v uteèenec-
kých táboroch a nutrièný program pre deti. Od marca zaèali 
7-mesaèný post-humanitárny program, na Haiti vyslali terénnu
misiu. Tím združenia naplánoval na vidieku stavbu latrín a spàch,
chcú navrhnú• riešenia na narábanie s odpadom. Plánujú vzdelá-
vanie vidieckych stavbárov, ktorí si opravujú prístrešky a tiež pomoc
s rekonštrukciou školy v Belle Vue a rozvoj podnikania žien.

Magna Deti v núdzi
Stav zbierky k 25. marcu (ukonèená 15.4): 17 360€
Na Haiti pôsobil dva týždne zdravotnícky tím Magna Deti v núdzi
– 2 chirurgovia, 2 zdravotné sestry a koordinátor. Poskytli tiež vyše
230 kg zdravotníckeho materiálu. Ïalšie aktivity budú zamerané
na zdravotnícke zariadenia so starostlivos•ou o pacientov 
s HIV/AIDS.

Slovenský Èervený kríž
Vyzbieraná suma: 99 752,84€
Financie odoslali na úèet Medzinárodnej federácie Èerveného
kríža a Èerveného polmesiaca v Ženeve. Tá nakúpila pitnú vodu a
jedlo, v ïalšej fáze stany a prikrývky. Medzinárodná federácia 
vyhlásila trojroènú výzvu pre všetky národné spoloènosti, aby sa
vyzbieralo 105,7 milióna švajèiarskych frankov (73 miliónov eur),
ktoré by mali pomôc• tristotisíc ¾uïom. Financie sa budú èerpa• 
postupne, pod¾a toho, ako bude napredova• obnova na Haiti.

Slovenská katolícka charita
Vyzbieraná suma: 320 000 €
Podporili humanitárnu misiu lekárov Vysokej školy zdravotníctva  a
sociálnej práce sv. Alžbety, prispeli na humanitárnu pomoc cez
Caritas Haiti a na kliniku sestier Vincentiek v Port-au-Prince. Ïalšie
financie pôjdu na obnovu škôl, zvažujú podporu mobilnej kliniky
a doèasného bývania pre rodiny.

UNICEF Slovensko
Stav zbierky z 19. apríla: 134 453 €
Financie odoslali na humanitárnu pomoc, urèené sú predovšetkým
de•om do 5 rokov. Zbierka na Haiti bude pokraèova• aj poèas
roka, UNICEF potrebuje ïalšie zdroje na zabezpeèenie zdravot-
níckych a sanitárnych potrieb, prikrývok a doèasných prístreškov.

Zbierky vyhlásili aj ïalšie organizácie, o. i. Evanjelická cirkev augs-
burského vyznania spolu s Evanjelickou diakoniou. Najviac –
1,057 milióna € – vyzbierala Konferencia biskupov Slovenska v
katolíckych kostoloch.

Ako prispeli ¾udia zo Slovenska na pomoc Haiti

MZV na humanitárnu pomoc Haiti vyèlenilo 50-tisíc eur, ktoré sa rozdelia na projekty post-humanitárnej pomoci cez 4 slovenské orga-
nizácie: ADRA Slovensko, o. z. Èlovek v ohrození, Slovenský Èervený kríž a UNICEF Slovensko. V dvoch fázach poskytlo Slovensko cez
Ministerstvo vnútra  materiálnu pomoc (stany, prikrývky, spacie vaky, po¾né postele, neskôr materiál na núdzové ubytovanie, stravovanie
a ošatenie) v celkovej hodnote vyše 200-tisíc €. Súèas•ou prvej fázy pomoci bola aj po¾ná nemocnica s personálom, vyslaná Nemocnicou
sv. Alžbety a záchranári komplexnej centrálnej záchrannej služby.



S globálnym vzdelávaním sa postupne
zoznamuje èoraz viac škôl na Slovensku.
Žiaci a uèitelia však nemajú možnos•
zoznámi• sa s aktuálnymi svetovými téma-
mi priamo, teda od svojich rovesníkov v
rozvojových krajinách. Informácie sú
èasto skreslené, èiastkové, ponúkajú náš,
nezriedka stereotypný, poh¾ad na
globálne témy. Ako však vnímajú globálne
témy naši partneri v rozvojových kra-
jinách? Práve na túto otázku h¾adá
odpoveï projekt Twin School. Do
trojroèného projektu sú  zapojené školy z
Estónska, Švédska, Ve¾kej Británie,
Slovenska a Afganistanu.

Jedineèné na tomto projekte je, že sa
realizuje v spolupráci s afganskými škola-
mi, takže slovenskí žiaci a žiaèky majú
možnos• spozna• nielen aktuálne
globálne problémy a ich riešenia, ale aj
by• v kontakte s afganskými školami, èo
im umožní lepšie spozna• túto vzdialenú
krajinu a dozvedie• sa o nej nieèo viac
ako prinášajú správy v médiách. Zároveò,
na príklade konkrétnej krajiny budú ma•
žiaci a žiaèky možnos• preniknú• do
globálnych tém a vz•ahov, ktoré nás spá-
jajú s rozvojovými krajinami.

V prvom roku sa na Slovensku do projek-
tu zapojilo 5 stredných a 3 základné
školy, ktorým bola pridelená partnerská
škola v Afganistane. Motiváciou pre
slovenských uèite¾ov a uèite¾ky bola
možnos• spoznania inej kultúry a snaha
zisti• o Afganistane a globálnych témach
nieèo viac ako ponúkajú negatívne
ladené správy. „Dnes nie je problém nad-
viaza• partnerstvo so školami v iných
európskych krajinách. Spojenie s afgansk-
ou školou a možnos• diskutova• priamo s
afganskými žiakmi je však pre našich
žiakov unikátne,“ hovorí Ján Andris z
Obchodnej Akadémie v Dolnom Kubíne.

Aktivity projektu sú rozmanité. V jeseni
2009 sa na viacerých slovenských školách
uskutoènili Afganské dni. Žiaci a žiaèky
mali možnos• spozna• Afganistan v
kreatívne upravených triedach. Nechýba-
lo tradièné afganské jedlo, športy, výroba
šarkanov, èi prezentácia tradièného žen-
ského odevu – burky. Dvom slovenským
školám (OA Dolný Kubín a Gymnázium
vo Vráb¾och) sa dokonca podarila priama
komunikácia s afganskými rovesníkmi cez
skype videohovor.

„Uvedomili sme si, že rozdiel je v tom, že
my máme všetko potrebné, kým naši
spolužiaci v Afganistane musia len kvôli
tomu, aby sa s nami spojili, cestova• 100
kilometrov. A dievèatá ani nemôžu túto
školu navštevova•, lebo im hrozia útoky,“
povedala slovenská žiaèka po skype
videohovore so školou z provincie Paktia,
ktorej ve¾kú èas• ovláda Taliban.

V októbri 2009 som ako koordinátor pro-
jektu spolu s novinárom a fotografom
Andrejom Bánom navštívil partnerské
školy v Afganistane, ktorým sme odovz-
dali dary a uèebné pomôcky zo sloven-
ských škôl. Zorganizovali sme tiež work-
shopy pre afganských uèite¾ov a uèite¾ky a
žiakov a žiaèky. Reakcia úèastníkov na
interaktívne metódy ma prekvapila. Keï
do miestnosti vstúpili ženy s burkou v
ruke a mullah (islamský duchovný), èakal
som skôr odmerané reakcie. 

Uèitelia však boli nadšení a opakovali, že
všetky metódy využijú priamo na škole.
Potešilo ich, že ich beriem ako partnerov,
s ktorými si vymieòam skúsenosti,
výborne reagovali aj na skupinové aktivi-
ty, aj keï predtým neboli zvyknutí na
spoloènú prácu so ženskými kolegyòami.
Aj vïaka aktivitám tak mohli prehodnoti•
vlastné predsudky.

Ukáza• Afganistan inak ako to býva v
správach z novín èi televízie bude cie¾om
putovnej výstavy fotografií od afganských
žiakov a žiaèok. Viacerí slovenskí dar-
covia zareagovali na možnos• vymeni•
svoj starší digitálny fotoaparát za nový
uhol poh¾adu, ktorý vïaka výstave získa-
jú. „Nový uhol poh¾adu“ urèite získajú aj
slovenskí uèitelia a uèite¾ky, ktorí absolvu-
jú študijnú cestu do Afganistanu a
ponúkne ho aj vzdelávací film, ktorý v
rámci projektu o tejto krajine nakrúti
režisérka afganského pôvodu žijúca na
Slovensku, Sahraa Karimi.

(Andrej Navojský, obèianske združenie Èlovek
v ohrození, vedúci sekcie globálneho vzdeláva-
nia a koordinátor projektu Twin School)
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Žiaci na hodine angliètiny v chlapèenskej škole Sayed Zuhrudin v Afganistane.

Foto: O. Kováèiková

Férové príbehy slovenských študentov

Dvadsa•pä• príbehov Fair Trade producentov
a producentiek, ktoré vznikli na základe 
e-mailovej komunikácie alebo spracovaním
údajov z web stránky možno od mája 2010
nájs• na webe www.ferovepribehy.sk.

Férové príbehy vytvorili študenti zo 16
slovenských škôl v rámci projektu „Fair Trade
z prvej ruky“  Centra environmentálnej a
etickej výchovy Živica.

Študentské tímy pod odborným doh¾adom
dvadsiatich pedagogièiek a jedného pedagó-
ga od novembra 2009 do marca 2010
oslovovali vybrané Fair Trade farmy a
spoloènosti, ktoré vopred súhlasili s komunikáciou. 

Certifikované Fair Trade
spoloènosti z Kene,
Indonézie, Ekvádoru a
ïalších 16 krajín odpovedali na zvedavé
otázky slovenských detí a poslali im aj
nieko¾ko fotografií z pracovného èi súkrom-
ného života. Študentov zaujímalo najmä to,
aké komodity farmy a spoloènosti pestujú èi
vyrábajú, aké výhody majú zo systému
spravodlivého obchodu, ale pýtali sa aj na to
ako ¾udia z krajín globálneho Juhu trávia
vo¾ný èas po práci. 

Cie¾om férových príbehov je priamo „z prvej
ruky" ukáza•, ako môže spravodlivý obchod
(Fair Trade) úspešne fungova• v praxi. Nielen
spotrebitelia a spotrebite¾ky, ktorí majú záu-
jem o zlepšenie postavenia výrobcov z rozvo-
jových krajín, ale aj široká verejnos• majú
takto možnos• dozvedie• sa, ako sa pod
záštitou spravodlivého obchodu pestuje èaj
vo Vietname, vanilka v Indii èi ako sa vyrába-
jú tradièné ruène pletené koše vo Svazijsku.

Projekt „Fair Trade z prvej ruky“ prebieha od
júna 2009 do júla 2010 aj vïaka finanènej
pomoci SlovakAid. Jeho súèas•ou okrem
portálu www.ferovepribehy.sk je aj 
e-learningový kurz o spravodlivom obchode
kurz pre 100 pedagógov, putovná interaktív-
na výstava Klíma nás spája inštalovaná v 13
mestách a školiaci kurz pre pedagógov za-
meraný na rozvojové vzdelávanie.

(Erika Strapková, koordinátorka projektu „Fair
Trade z prvej ruky“)
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Zdravotná sestra oèkuje proti detskej obrne v mobilnej klinike 
v Nikarague, ktorú od roku 2007 prevádzkuje Magna Deti v núdzi. Klinika
poskytuje prístup k lekárskej starostlivosti so zameraním na infekèné ochore-
nia a podvýživu pre ¾udí, ktorí žijú v desiatich dedinách odrezaných od
sveta. Prioritou projektu sú deti do 5 rokov a tehotné ženy. Osobitnú
starostlivos• venuje adolescentným tehotným pacientkám. V komunitách
buduje sanitaèný systém – studne a suché záchody, propaguje správ-
nu hygienu. V roku 2009 Magna rozšírila svoje aktivity 
o HIV/AIDS program, ktorý sa zameriava na vzdelávanie, odborné
poradenstvo, testovanie a lieèbu.

Uèeò v odbore automechanik v odbornom uènovskom centre St. Joseph v
sudánskom Chartúme. Projekt zlepšenia vybavenia centra, zvýšenia odbor-
nosti uèite¾ov a absolventov školy realizuje SAVIO s podporou SlovakAid.
Cie¾om je zvýši• kvalitu výuèby aj prostredníctvom zadováženia moder-
nejších technológii a vyuèovacích pomôcok a pomôc• tak mladým absol-
ventom, aby si ¾ahšie našli prácu. 

Deti z Detskej záhrady v Nairobi. Nadácia Integra a združenie Malaika
financuje cez program sponzorstva a adopcií na dia¾ku viacero projektov:
centrum Bishoftu v Etiópii, Detskú záhradu - domov a školu v kenskom
Nairobi, rozbiehajú tiež podporu projektu TAPA v najväèšom slume v Nairo-
bi, v Kibere.

Ženy v krajèírskej uèebni v centre Euphrasia v Nairobi. Centrum, ktoré
pomáha zneužívaným a chudobným dievèatám a ženám, finanène pod-
poruje eRko zo zbierky Dobrá novina. Centrum poskytuje útoèisko a
doèasné ubytovanie pre ženy s de•mi v krízových situáciách, ale aj kurzy
šitia, háèkovania, pletenia, košíkarstva, výroby bižutérie a poh¾adníc a tiež
možnos• doplnenia si vzdelania. Prostredníctvom predaja svojich výrobkov
majú tieto dievèatá a ženy príjem na uživenie svojej rodiny. 

Foto: Martin Bandžák, Magna Deti v núdzi

Vybudované zástavby domov v Tserovanoch v Gruzínsku, kde žijú ¾udia 
z Južného Osetska, ktorí ušli poèas konfliktu s Ruskom v auguste 2008.
Projekt, ktorý realizuje Èlovek v ohrození s podporou SlovakAid, je za-
meraný na zníženie sociálneho a ekonomického vylúèenia presídlených
¾udí v troch komunitách – Tserovany, Shavshvebi a Gardabani. Sústreïu-
je sa na zlepšenie života v komunitách a životného prostredia, rekonštruk-
ciu doèasných príbytkov a tiež na podporu na zaèatie podnikania.

Foto: Juraj Koník, denník SME

Foto: archív SAVIO

Foto: Juraj Koník, denník SME

Foto: Pavol Makys, o. z. Èlovek v ohrození

Z projektov 
mimovládnych
organizácií



Celoslovenskú zbierku na pomoc de•om v rozvojových krajinách
Týždeò modrého gombíka UNICEF zrejme netreba predstavova•.
Od roku 2005, kedy sa zbierka uskutoènila po prvýkrát, dokázal
UNICEF vïaka podpore slovenských darcov pomôc• tisíckam
detí v rôznych kútoch sveta. Vý•ažok z tohtoroènej zbierky pôjde
na dopravu vakcín proti neonatálnemu tetanu a oèkovanie v
Laose v juhovýchodnej Ázii. Tetanus, ktorý z vyspelých krajín
dávno vymizol, si v menej rozvinutých krajinách roène zbytoène
vyžiada smr• 128-tisíc novorodencov a 30-tisíc matiek. Niežeby
spóry tetanu u nás neexistovali, sú všade, ale sme zaoèkovaní. 

Tetanu sa niekedy hovorí „choroba z konca sveta“, lebo postihu-
je tých najchudobnejších, ktorí žijú v zlých hygienických pod-
mienkach a bez prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti, ku
ktorej patrí aj oèkovanie. Ochorenie sa do tela dostáva cez
otvorené rany, najmä pri tradièných pôrodoch v domácom
prostredí. Zaène sa produkova• toxín, ktorý napadne centrálny
nervový systém a postihnutý zomiera v krutých bolestiach.

Kto sa raz stretol s tetanom, nezabudne

U novorodenca kàèe spôsobia, že nie je schopné sa• materské
mlieko, bolí ho kontakt so svetlom, zvukom èi najmenšie
mamino pohladenie. Deti èasto umierajú strnulo prehnuté
dozadu, v najhorších prípadoch im kàè zlomí chrbticu. 

„Medicína nepozná krutejšiu smr•. Kto sa raz s tetanom stretol, v
živote nezabudne,“ hovorí François Gasse, hlavný odborník
UNICEF na problém novorodeneckého a materského tetanu,
ktorý pôsobil v Afganistane, Zambii a Rovníkovej Guinei. „Videl
som pacienta infikovaného tetanom: pripútaný k nemocniènému
lôžku drvil medzi zubami gumenú vložku; najmenší zvuk èi sve-
tlo vyvolávali kruté kàèe, ktoré jeho chrbticu vyšponovali do
hrozivého oblúku so silou drviacou stavce,“ dodal lekár. 

Laos je jednou z najmenej rozvinutých krajín sveta. Má necelých
6 miliónov obyvate¾ov, každý štvrtý však žije z menej ako jed-
ného dolára na deò. Patrí k 47 krajinám sveta, kde sa novorode-
necký a materský tetanus doteraz nepodarilo eliminova•. Aby sa
tak stalo, treba zaoèkova• 900-tisíc žien v reproduktívnom veku. 
Úplná vakcinácia, èiže tri dávky oèkovacej látky (tri vakcíny),
dokáže ochráni• ženu na 15 rokov a každé jej die•a v tomto
období na najkritickejšie prvé tri mesiace života. Potom treba
zaoèkova• aj novorodenca. Samotná vakcína je lacná, o èosi
vyššie sú náklady na jej dopravu od certifikovaného výrobcu až k
oèkovanej mamièke alebo novorodencovi.

Jednoduchá rovnica: 1 euro = 2 vakcíny 

V prepoète na jednu vakcínu však hovoríme o sume 50 centov.
Táto suma pokryje náklady na prepravu a úschovu vakcíny pri
stabilnej teplote kamko¾vek v hornatom Laose (pešo, autom, na
èlne, somárovi èi na traktore), ale aj organizáciu oèkovacej kam-
pane a samotné oèkovanie obyvate¾ov rôznych etník roz-
ptýlených po krajine a tiež následný zber a likvidáciu použitých
striekaèiek. Je to lacné a dostupné riešenie, ktoré chudobný Laos
s nedostatoèným prístupom k zdravotnej starostlivosti, výžive èi
vzdelaniu naozaj potrebuje.

V roku 2009 vyzbieral UNICEF Slovensko viac ako 199-tisíc eur
na pokrytie nákladov spojených s oèkovaním proti tetanu v
Laose. Je to úžasná suma, ale na pokrytie nákladov pre 3 x 900-
tisíc vakcín stále nestaèí. Jednoduchá rovnica „1 euro = 2
vakcíny“ neobjasní komplexnos• ani precíznos• práce UNICEF,
ani nepovie, že pri oèkovaní rešpektuje UNICEF kultúrne
odlišnosti a prírodné zákony, ani ju zaujímavo nenafotíte ako
napríklad novopostavenú školu èi deti hrajúce sa s novou loptou.
Podstatné však je, že „1 euro = 2 vakcíny“ zachraòuje životy
novorodencov a ich matiek. 

(Anna Beòová, UNICEF Slovensko)
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Unicef: Týždeò modrého gombíka
na vakcíny pre deti v Laose

Oèkovanie v dedine Houaysatanh, Laos. Žlté škatule slúžia na zber použitých striekaèiek a putujú do spa¾ovne.

© UNICEF J. Holmes



Etiópia – oblas• Debre Zeit, asi hodinu cesty od hlavného mesta
Addis Abeba. Svitá. ¼udia v jednoduchých domèekoch z dreva,
hlinených tehál a trávy sa prebúdzajú. Mnohé deti musia hneï
zrána pomôc• doma – zabehnú• kúpi• mlieko alebo nabra• vodu,
prípadne sa postara• o zvieratá. Potom ich èaká aj hodina pešo
do školy. 

Základná škola je v detskom centre Bishoftu a vyuèovanie sa
zaèína o ôsmej. Slúži najchudobnejším rodinám v tejto oblasti,
ktoré nemajú na to, aby ich deti chodili do školy. V štátnych
školách sa síce neplatí školné, ale aj tak treba zaplati• za školskú
uniformu a pomôcky. Pritom pod¾a jedného z odhadov až 20
percent Etiópèanov nemá ani na jedno poriadne jedlo denne.

V Bishoftu majú deti uniformy, pomôcky a obed zadarmo. Na
obed mávajú chlieb, ktorý peèú pracovníci centra a zeleninovú
polievku. Zelenina sa pestuje na pozemku ved¾a školy a naš•astie
neïaleko je aj zdroj vody. Do školy chodí takmer 600 detí vo
veku od pä• do 15 rokov - deti z mnohopoèetných rodín i bez
súrodencov, deti, ktoré majú rodièov, ale aj polosiroty a siroty,
ktoré žijú u príbuzných alebo u susedov. 

Uèia sa v triedach, kde o zaradení do roèníka nerozhoduje vek.
Medzi mladšími sú aj starší, ktorí predtým nemali šancu chodi•
do školy. Projekt Bishoftu vznikol v roku 2006 s finanènou pod-
porou z Írska a vedie ho jeho zakladate¾ - vyštudovaný sociálny
pracovník Bezabih Tolossa. 

Projekt sa odvtedy rozrástol a s financiami na zabezpeèenie jedla
sa rozhodla pomôc• aj Nadácia Integra, ktorá pre tieto deti
rozbehla program sponzorstva. Obedy pre deti tak platia aj dar-
covia zo Slovenska. Do programu zahrnuli aj zdravotnícku
starostlivos•. Mnohým chorobám, ktorými deti trpia, sa dá predís•
základnými zdravotnými prehliadkami a ošetrením. Zabránilo by
sa tak smutným úmrtiam v škole. Stavba kliniky, ktorá má pomôc•

pri prevencii a lieèbe základných zdravotných problémov detí a
ich rodín, sa èiastoène financuje aj zo SlovakAid. 

Cez Nadáciu Integra dostávajú slovenskí darcovia listy od detí z
Bishoftu. „Spoèiatku sú dos• krátke, keïže deti sa len uèia písa•.
Niektoré deti píšu vo svojich jazykoch – amharèine alebo
oromèine,“ hovorí Beata Dobová z Nadácie Integra. Oba jazyky
sa deti uèia v škole spolu s angliètinou. S jazykmi to majú •ažké –
oromèina používa latinku, amharèina je semitský jazyk. „Zo za-
èiatku tiež nevedia, o èom by mali písa• a ako odpoveda• na
otázky ¾udí zo Slovenska. Spôsob života v Európe je pre nich
ve¾mi vzdialený a nepredstavite¾ný,“ vysvet¾uje B. Dobová.

Škola v Bishoftu konèí o štvrtej, najmenšie deti chodia domov po
obede. Škola de•om ponúka rôzne ïalšie aktivity – športové
ihrisko, vedecký krúžok, dievèenský klub, jazykový krúžok,
obèiansku i zdravotnícku náuku. Niektoré deti si vtedy robia aj
domáce úlohy. Mnohé však èasto musia po škole ešte pomáha•
doma pri práci a úlohy si robia potom. Slnko zapadá už okolo pol
siedmej a keïže v mnohých domèekoch nemajú elektrinu, do
zotmenia musia toho stihnú• ve¾a.

Nadácia Integra: Šanca pre deti
v Etiópii zvyknuté na hlad a prácu

Nástup pred základnou školou v Bishoftu v Etiópii, ktorú podporuje Nadácia Integra. 

Základná škola, ktorú podporuje Nadácia Integra. 

Foto: archív Nadácie Integra

Foto: archív Nadácie Integra

13

Ak
tu

al
ity

 z
 p

ro
je

kt
ov



Je to krajina ve¾ká ako západná Európa, ale ak si ju tu niekto aj
všimne, tak skôr kvôli konfliktu na východe krajiny, v susedstve
Rwandy. 

Rwanda i Demokratická republika Kongo sú totiž zapísané v
dejinách krvavými písmenami: Rwanda v roku 1994 ako príklad
obrovského zlyhania medzinárodného spoloèenstva, ktoré nebo-
lo schopné zabráni• genocíde, najrýchlejšej v modernej histórii.
Konflikt v Demokratickej republike Kongo na zaèiatku 21.
storoèia zas ako africká „svetová vojna“, v ktorej si vlastné záujmy
a prístup k nerastným zdrojom „riešilo“ šes• ïalších krajín.
Následkom bojov, ale aj podvýživy a chorôb zomreli v Kongu
odhadom tri milióny ¾udí.

Humanitárna organizácia Magna Deti v núdzi, ktorá svoje pro-
jekty vo viacerých kútoch sveta sústreïuje hlavne na zdravot-
nícku a sociálnu starostlivos•, sa však rozhodla zamera• na západ
Konga – do hlavného mesta Kinshasa. ,,Väèšina pozornosti sveta
sa obracia skôr na východ Konga. To, že ¾udia v Kinshase nema-
jú prístup k zdravotníckej starostlivosti a trpia tam podvýživou, sa
prehliada,“ vysvet¾uje rozhodnutie organizácie jeden z jej zakla-
date¾ov Martin Bandžák.

Rozrastajúca sa Kinshasa má odhadom osem miliónov oby-
vate¾ov. Drvivá väèšina žije bez kanalizácie, stabilného prístupu k
pitnej vode, aj zdravotníckej starostlivosti. „Pôsobila na mòa ako
vy¾udnené mesto, keï som videl prázdne budovy nemocníc. Bez
¾udí a vybavenia,“ hovorí M. Bandžák. 

Tamojší lekári poskytujú zdravotnícke služby ako súkromný biz-
nis, za všetky úkony sa platí. ¼udia, ktorí žijú z ruky do úst, teda
za menej ako dolár na deò, si tak zdravotnícku starostlivos•
nemôžu dovoli•. „Zažili sme situáciu, keï ženu, ktorá porodila,
zamkli aj s die•a•om v budove. Nemala peniaze na zaplatenie,“
dodáva.

Magna Deti v núdzi otvorila vlani v Kongu dlhodobú misiu, ktorá
je podobne ako v iných krajinách zameraná na zastavenie preno-
su vírusu HIV z matky na die•a, poskytovanie lieèby ¾uïom s HIV
a tiež na zlepšenie výživy detí. „Milión deti trpí •ažkou pod-
výživou, èo takisto prispieva k tomu, že Kongo je tre•ou najchu-

dobnejšou krajinou na svete,“ zdôrazòuje Andrea Stránska,
terénna koordinátorka Magna Deti v núdzi v Kongu.

S vírusom HIV žije v Kongu odhadom viac ako milión ¾udí. V
porovnaní s inými štátmi rovníkovej Afriky to síce nie je drama-
tický podiel (približne 4,2% obyvate¾stva), avšak testom na HIV
prešli asi len štyri percentá dospelých vo veku 15 – 49 rokov. 

Kongo (vtedajší Zair) po prvom zaznamenanom prípade v roku
1983 patrilo k prvým krajinám, ktoré zaviedlo opatrenia na boj
proti HIV/AIDS. Následkom konfliktov, nestability a chudoby
však dnes naopak patrí ku krajinám, kde sa vírusu HIV a zastave-
niu jeho šírenia nevenuje dos• pozornosti. 

„Naše programy prevencie prenosu vírusu z matky na die•a majú
96-percentnú úspešnos•. Deti, ktorých matky majú vírus HIV,
majú šancu narodi• sa a ži• bez vírusu. Preèo by sme sa teda
nemali snaži• pomôc• im?“ dodáva k plánom v Kongu výkonný
riadite¾ organizácie Magna Deti v núdzi. 
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Magna: Zaostrené na zabudnuté obete
konfliktov a chudoby v Kongu 

Demokratická republika Kongo v èíslach

M z 1000 narodených detí sa129 dožije prvého roku života 
M z takmer 70 miliónov obyvate¾ov žije na vidieku 70%
M milión detí trpí vážnou podvýživou 
M 92% ¾udí v mestách nemá prístup k sanite, toaletám 
M na 10-tisíc ¾udí je v priemere 9 nemocnièných lôžok 

a 1 lekár
M 33 % žien má prístup k programu prevencie prenosu

vírusu HIV z matky na die•a 
M 10% ¾udí s HIV má prístup k liekom - ARV terapii

(Zdroj: www.magna.sk)
V nemocnici v Kinshase v Kongu, kde Magna Deti v núdzi otvorila dlhodobú 
misiu.

Foto: Martin Bandžák

Foto: Martin Bandžák
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Edita Bednárová: Peniaze bez vzdelania niè neznamenajú. Ani v Keni

Zuzana Barciová:  Šestnás• dní, na ktoré nikdy zabudnem
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„Zaèiatok tréningu sa posúva. Mali sme zaèa• už pred dvomi ho-
dinami, ale polovica úèastníkov stále chýba. Okrem toho, že tu v
Keni plynie èas úplne inak ako u nás (a to znaène pomalšie), ešte
ako naschvál prší. To môže znamena• aj to, že nakoniec tí, na
ktorých èakáme, neprídu vôbec.

V Keni žijem a pracujem už druhý rok. Ako terénna pracovníèka
združenia Èlovek v ohrození mám na starosti projekt na podporu
rozvoja vidieka v Západnej Keni. Jeho cie¾ je jednoduchý a jasný:
vzdeláva• miestnych ¾udí, aby sa vedeli napriek zložitým podmienkam
lepšie postara• o seba i svoju rodinu. Nauèi• ich „chyta• ryby“.
Keòa je síce jednou z najnavštevovanejších krajín Afriky, ale v dištrik-
te Busia, kde pôsobím, ve¾a turistov nenájdete.
Tento región sa borí s viacerými problémami a hoci sa kenská vláda
snaží, stále to nestaèí. Pracovných príležitostí nie je dostatok, mzdy sú
nízke, poèiatoèný kapitál na zaèatie podnikania je nedostupný.
Úroveò vzdelania je tiež ve¾mi slabá. 
¼udia sa orientujú prevažne na po¾nohospodársku výrobu, avšak s òou
sú spojené problémy s nízkou produktivitou, degradáciou pôdy ako aj
s nejasnými vlastníckymi vz•ahmi k pôde samotnej. 
Zdravotné služby sú drahé a •ažko dostupné, cesty takmer neexistujú.
Navyše sa ku všetkým týmto problémom pridávajú vžité tradície ako
rodová nerovnos• a následná zranite¾nos• žien. A akoby toho ešte stále
nebolo dos•, aj percento ¾udí s HIV/AIDS je vysoko nad celoštátnym
priemerom.
Po vyše roènom pôsobení v inom dištrikte Západnej Kene, Emuhaya,
kde sme ženám poskytovali mikropôžièky na rozbehnutie èi rozšírenie
drobného podnikania, sme rozbehli projekt v Busii.
Odštartovali sme ho tréningom. Trval šes• dní a bol zameraný na pod-
nikate¾ské zruènosti. 
Pripravovali sme budúcich školite¾ov, ktorí boli vybraní vlastnými
komunitami, aby sa potom vrátili spä• a podelili sa o nadobudnuté
vzdelanie. Takto sa vedomosti od vyškolených 30 školite¾ov dostanú k
približne 600 ¾uïom, prevažne ženám. Práve na je projekt zameraný.
Áno, výcvik sa nakoniec vydaril, aj keï to možno (z úvodu èlánku) tak
nevyzeralo.
Už som sa však nauèila prija• fakt, že hodnota èasu tu je nízka. „Haku-

na matata“ v praxi. Miestni ¾udia skutoène
žijú pre daný deò, nepozerajú sa na to, èo
bude zajtra. Najdôležitejšie je ís• spa• naje-
dený a potom sa uvidí… 
Ak by získali väèšiu sumu peòazí, zrejme by
ju použili na bohaté jedlo pre blízku a 
vzdialenú rodinu, zaplatenie školného, èi
nákup obleèenia. Šetri• na horšie èasy sa tu
ve¾mi nenosí…
Aj o šetrení je však podnikanie a aj o tom
bol náš prvý tréning. Zaèali sme síce s
nieko¾kohodinovým meškaním, nakoniec
však v plnom poète.
Ako to celé prebiehalo? Na zaèiatku som úèastníkov rozdelila do šty-
roch skupín a každá z nich mala cviène podnika•. Ako poèiatoèný
kapitál každá skupina dostala pôžièku 2,5 eur (za tieto peniaze tu
možno kúpi• 6 bochníkov chleba), ktorú mala na konci tréningu vráti•.
Celý tréning sa tak stal ve¾kou vzdelávacou hrou. Jednotlivé skupiny
postupne predkladali svoje podnikate¾ské plány a rozpoèty, cash-flow,
výkaz ziskov a strát, súvah. Cez prestávky živo propagovali a predávali
svoje produkty.
Ich nápady skutoène prekvapili. Ponúkali všelièo - od donášky novín,
cez predaj sladkostí a telefónneho kreditu, umývanie áut, veèerné
hranie divadla a premietanie filmov, až po zásobovanie hotela
ovocím.
Všetky skupiny pôžièku úspešne splatili a na konci tréningu si delili
èistý zisk od 5 do 10 eur.
Bola som rada, že prvotné oèakávania úèastníkov typu dosta• certi-
fikát, dobre sa najes• èi hneï získa• mikropôžièku, sa po tréningu zme-
nili na spokojnos• nad novými poznatkami. 
Bez nich by sa mikropôžièky, ktoré komunite plánujeme poskytova•,
nemohli „premeni•“ na tú slávnu udicu, s ktorou sa dá chyta• každý
deò to¾ko rýb, ko¾ko treba…

(Autorka pracuje ako terénna pracovníèka Èlovek v ohrození v Keni
Blogy terénnych pracovníkov združenia nájdete na: blog.pelikan.sk)

„Keï som prvýkrát v správach videla tragédiu na Haiti, moja prvá
myšlienka bola, že ak by sa organizovala akcia na pomoc zra-
neným, šla by som hneï. Môj sen sa splnil, oslovil ma kolega z
práce, èi by som nešla s Magna Deti v núdzi. Súhlasila som
okamžite. Odlet za tri dni. 

Je deò D, ocitli sme sa na Haiti. Veèerné stavanie stanu, rozloženie
vecí a prvá noc v exotickom prostredí. Ráno prišiel šofér a my nachys-
taní a zbalení sme nasadli na korbu auta a sledovali cestu do nemoc-
nice.
Nastalo ticho. V nemom úžase sme všetci sledovali to neš•astie, ktoré
postihlo túto chudobnú krajinu. 
Doteraz som si myslela, že ja mám problémy. Ale tu sa všetky moje
problémy a starosti skonèili. Toto sú starosti. Toto sú problémy. Toto je
neš•astie.
Prišli sme pred nemocnicu a šok bol ešte väèší. Pred budovou bol
nekoneèný rad stanov plných pacientov, bolesti, kriku a plaèu. V kaž-
dom z tých stanov ležali traja až štyria pacienti. Tím ošetrovate¾ov sa
nad nimi skláòal,  preväzovali im rany. Bol tam neuverite¾ný zápach.
Vošli sme do nemocnice a tam ïalší šok. Obrovský dvor plný ¾udí,
ktorí èakali na lekárov a sestry, aby ich ošetrili.
Americký tím lekárov a sestier nám vysvet¾oval za pochodu po nemoc-
nici ako to tam funguje, kde sú sály, izby pacientov, lekárska izba, ako
má každý zadelenú prácu a vlastne ako to „nefunguje“.
Žiadny systém, žiadny poriadny šéf, ktorý by to riadil. Pochopili sme,
že robotu si musíme nájs•, no nebolo ju treba dlho h¾ada•. V tejto
polozrúcanej nemocnici bola  všade. 
Naša práca sa zaèala ošetrovaním a preväzovaním rán na centrálnom
príjme. Prišla prvá amputácia dolnej konèatiny. Každým dòom pribú-
dali pacienti, èi už na preväzy alebo nové úrazy, zlomeniny. Pacienti,
ktorých sme operovali, prišli na kontrolu. Deti, dospelí aj starci. Títo
¾udia, ktorým som sa dennodenne pozerala do oèí niesli toto neš•astie
lepšie ako ja. Po èase som zistila, že im zaèínam rozumie•. „Prežili“.
Všetci sme mali rados• z toho, že im môžeme aspoò takto pomôc•, že
sme tu pre nich.

Za 16 dní som prežila chvíle, kde sa moje emócie striedali ako krivka
EKG. Raz hore, raz dole. Raz š•astná, raz neš•astná.
Našla som pred nemocnicou pohodené die•atko, ktoré bolo pod-
vyživené a polomàtve. Každý deò som videla pred nemocnicou stá•
deti a žobra• o jedlo, o ktoré sa boli ochotné aj pobi•. Nedá sa zabud-
nú• na iskru v ich oèiach, keï jedlo dostali. 
Nezabudnem na prekladate¾a. Každé ráno nás èakal s úsmevom na
tvári. Každé ráno mal pacientov zoradených pod¾a poradia a vedel
presne poveda•, s èím kto prišiel. Rados• s ním pracova•. 
Môj najsmutnejší a najhorší deò bol posledný pondelok v práci. Bol
rozlúèkový. Lúèili sme sa s ¾uïmi, s ktorými sme sa denne stretávali.
Plakali sme my, plakali oni.
Za týchto 16 dní som prežila chvíle, aké som neprežila za celý život.
Na Haiti nikdy nezabudnem.

(Autorka pracovala v humanitárnej misii Magna Deti v núdzi na Haiti.
Blogy pracovníkov Magna nájdete na www.magna.sk)

Zdravotná sestra Zuzana Barciová v tíme Magna na Haiti

Foto: Martin Bandžák



Riadni èlenovia:

ADRA Slovensko
– Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj
email: office@adra.sk, 
web: www.adra.sk
Èlovek v ohrození, o. z.
email: info@clovekvohrozeni.sk, 
web: www.clovekvohrozeni.sk
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
email: diakonia@diakonia.sk, 
web: www.diakonia.sk
eRko – Hnutie kres•anských spoloèenstiev detí
email: maros@erko.sk, 
web: www.dobranovina.sk
FAIRTRADE Slovakia
email: fairtrade@fairtrade.sk, 
web: www.fairtrade.sk
Habitat for Humanity International
– Europe and Central Asia Area Office
email: eca@habitat.org, 
web: www.habitateurope.org
Inštitút medzinárodnej spolupráce "Sila rozvoja"
email: silarozvoja@stonline.sk, 
web: www.silarozvoja.sk
Magna Deti v núdzi
email: magna@magna.sk,
web: www.magna.sk
Nadácia Integra
email: info@integra.sk, 
web: www.integra.sk
Nadácia Pontis
email: pontis@nadaciapontis.sk, 
web: www.nadaciapontis.sk
NISPAcee
email: nispa@nispa.org, 
web: www.nispa.org
PDCS, o.z.
email: pdcs@pdcs.sk, 
web: www.pdcs.sk
RC SFPA 
email: sfpa@sfpa.sk, 
web: www.sfpa.sk
SAVIO, o. z.
email: savio@savio.sk,
web: www.savio.sk
Slovenská humanitná rada
email: shr@changenet.sk,
web: www.shr.sk

Pozorovatelia:

Akademia Istropolitana
email: luciab@ainova.sk, 
web: www.ainova.sk
Ekumenická rada cirkví na Slovensku
email: hovorkova@ekumena.sk, 
web: www.ekumena.sk
Kolpingovo dielo na Slovensku
email: sekretar@kolping.sk, 
web: www.kolping.sk 
Nadácia pre podporu obèianskych aktivít – NPOA
email: vajdova@npoa.sk,
web: www.npoa.sk
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj 
email: info@sccd-sk.org, 
web: www.sccd-sk.org
Špirála, sie• enviromentálne zameraných organizácií
email: stroffekova@changenet.sk, 
web: www.spirala.sk
VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
email: jelatvrdonova@gmail.com, 
web: www.voka.sk
YES, WE CAN
email: yeswecan@yeswecan.sk, 
web: www.yeswecan.sk

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) združuje 29 organizácií (21 riadnych èlenov 
a 8 pozorovate¾ov), ktoré sa zaoberajú zahraniènou rozvojovou a humanitárnou pomocou. Zastupuje ich záujmy pri roko-
vaniach so štátnymi a verejnými inštitúciami a aj v ich mene podporuje šírenie informácii o rozvojovej spolupráci 
v médiách a na verejnosti.    
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Bulletin bol vydaný v rámci medzinárodného projektu To Act You Have To Know. Financovaný bol z fondov Európskej únie. 
Za obsah nesie zodpovednos• Platforma MVRO, vyjadrené názory nemožno interpretova• ako stanovisko donora. 

Platforma MVRO podpísala Kódex  používania obrazových materiálov a podávania správ (www.mvro.sk/kodex). 
Svoje komentáre a výhrady môžete zasla• na: kodex@mvro.sk

Slovenská katolícka charita
email: generalny.sekretar@charita.sk, 
web: www.charita.sk
Slovensko-juhoafrická spoloènos•
email: misindler@gmail.com
Slovenský Èervený kríž
email: sekretariat@redcross.sk,
web: www.redcross.sk
Tabita
email: riaditel@tabita.sk, 
web: www.tabita.sk
UNICEF Slovensko
email: natcom@unicef.sk, 
web: www.unicef.sk
Ž.I.V.I.C.A – Centrum enviromentálnej a etickej výchovy 
email: hips@zivica.sk, 
web: www.zivica.sk 


