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Úvod 

 

Slovenská katolícka charita (SKCH) ako neštátna nezisková organizácia poskytuje charitatívne, 

sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi, bez ohľadu na rasu, 

národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie, na Slovensku i v zahraničí. Vývoj spoločnosti 

v svetovom i regionálnom ponímaní je z dôvodov rozdielnych prírodných a spoločenských 

podmienok na rôznych miestach rovnomerný. 

 

SKCH pravidelne pomáha pri živelných katastrofách doma i v zahraničí. Dodnes spolupracuje na 

projektoch obnovy v krajinách, ktoré boli v posledných rokoch postihnuté zemetraseniami (Jáva) 

a vlnami tsunami (Indonézia). Okrem okamžitej humanitárnej pomoci sa podieľala SKCH na 

rozvojových projektoch vo viacerých krajinách Európy a tretieho sveta (India, Afrika). 

 

Cieľom tejto brožúry je poskytnúť súhrn humanitárnej pomoci SKCH od roku 2004 po 

súčasnosť. Podporené projekty sú opísané. Veríme, že týmto prispejeme k informovanosti o 

aktivitách, na ktoré SKCH v minulosti participovala, k šíreniu evanjeliového posolstva a dobrého 

mena charity. 

 

Na humanitárne a rozvojové ciele bolo v rokoch 2004-2009 poskytnutých vyše 335-tisíc eur. 

 

Humanitárnu a rozvojovú pomoc sme sprostredkovali vďaka partnerom, sympatizantom 

a podporovateľom. Za prejavenú dôveru a pomoc vám úprimne ďakujeme. 
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HUMANITÁRNA A ROZVOJOVÁ POMOC 
 
Humanitárna pomoc je chápaná najmä ako pomoc v stave núdze a v tiesni, je reakciou 
na mimoriadnu udalosť, ktorú nemožno predvídať, a je spravidla krátkodobá. Okrem 
systematických rozvojových defektov a zaostávania vznikajú vo svete extrémne situácie, ktoré 
miestne vlády nie sú schopné zvládnuť a vyžadujú si okamžitú omoc zo zahraničia. Do tejto 
kategórie patria napríklad následky ozbrojených konfliktov, industriálnych alebo prírodných 
katastrof, občianske vojny, rasová či náboženská neznášanlivosť alebo prírodných katastrof. Aj 
keď sa uvedené situácie môžu vyskytnúť vo všetkých štátoch bez ohľadu na úroveň ich rozvoja, 
predsa len rozvojové krajiny so slabou technickou i sociálnou infraštruktúrou častejšie vyžadujú 
priamu pomoc než rozvinuté krajiny. 
 
Podpora ekonomického a spoločenského rozvoja v zaostalejších krajinách je podstatou 
rozvojovej pomoci a spolupráce, ktorou rozvinuté krajiny odpovedajú na výzvu 
spoluzodpovednosti za globálny vývoj. Realizácia aktívnej rozvojovej pomoci patrí medzi nástroje 
zahraničnej politiky vyspelých štátov, ktoré sa aj touto formou snažia ovplyvňovať vývoj menej 
rozvinutých krajín s cieľom ich pozdvihnutia. 
 
Je zrejmé, že kategóriu humanitárnej pomoci, ktorá reaguje na vyššie popísané udalosti, je 
potrebné odlišovať od rozvojovej pomoci. Základný rozdiel medzi uvedenými druhmi pomoci 
smerujúcej do zahraničia je v tom, že humanitárna pomoc má charakter krátkodobý, je reakciou 
na mimoriadne udalosti, nie je preto dlhodobo plánovaná a nie je podmienená plnením 
zvláštnych kritérií, s výnimkou ochoty postihnutej krajiny pomoc prijať. Kľúčovým momentom 
humanitárnej pomoci je rýchlosť prijatia rozhodnutí a čas jej realizácie. Rozvojová pomoc má, 
naopak, dlhodobý a systematický charakter, jej zameranie zohľadňuje politické, ekonomické 
a sociálne ciele donorskej a recipientskej krajiny/organizácie a pri jej poskytovaní sa obe strany 
dohodnú na určitých podmienkach a kritériách. Kľúčovým momentom rozvojovej pomoci je jej 
dlhodobá efektivita. Medzi týmito druhmi pomoci existuje priamo súvislosť. Napríklad na 
humanitárnu, ktorá je zameraná na zmiernenie utrpenia utečencov v ozbrojenom konflikte, by 
v ideálnom prípade mala plynulo nadväzovať rozvojová pomoc pri obnove vojnou zničenej 
krajiny. V súvislosti s konfliktami sa do popredia dostáva osobitná forma pomoci 
„postkonfliktnej obnovy“, ktorá má charakter preklenutia obdobia medzi humanitárnou 
a rozvojovou pomocou. 
 
V oblasti humanitárnej pomoci sú okrem štátov mimoriadne aktívne medzinárodné organizácie, 
ale aj mimovládne organizácie. SKCH môže vďaka účasti v štruktúrach Caritas Europa a Caritas 
Internationalis pôsobiť tam, kde je jej zásah potrebný. 
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Humanitárna pomoc 
  
2005 
REKONŠTRUKCIA OBYDLÍ PO TSUNAMI 
Obdobie trvania zbierky: 7.1. - 30.6. 2006 
Číslo účtu: 10006-55615010/4900, Istrobanka 
Variabilný symbol: 135 
 
Severozápadne umiestnená provincia Aceh trpela desaťročia občianskymi nepokojmi kvôli snahe 
získať nezávislosť od Indonézie. V období Vianoc, dňa 26. decembra 2004, zasiahlo túto oblasť 
zemetrasenie, po ktorom nasledovala najničivejšia vlna tsunami v histórii. Tragédia si na 
pobrežiach Sumatry vyžiadala 168 000 ľudských životov a zničila domovy pol milióna ľudí. 
Ničivá vlna najviac postihla provinciu Aceh, ktorej infraštruktúra sa bude z katastrofy spamätávať 
ešte niekoľko rokov. 
Svetová verejnosť reagovala na katastrofu veľmi solidárne, mnoho vlád, firiem a neziskových 
organizácii sa zapojilo do krátkodobých alebo dlhodobých humanitárnych projektov. SKCH po 
vyhlásení verejnej zbierky získala na tento účel 191.150€. Touto sumou sa podieľala na 
dlhodobom projekte švajčiarskej Charity zameranom na rekonštrukciu alebo výstavbu domov, 
ktoré budú odolné voči vplyvom zemetrasenia. Domčeky, každý o rozlohe približne 40 m2, slúžia 
1.250 rodinám. Prvá fáza výstavby domov pre provinciu Aceh v meste Meulaboh bola ukončená 
v decembri 2007 a zahŕňala 201 domov. Ostatné boli dokončené v júni 2009. 
 
ŽIVELNÁ POHROMA V MJANMARSKU 
SKCH pomáhala v roku 2005 aj oblastiam juhovýchodnej Ázii postihnutým zemetrasením 
a záplavami tsunami. Na tento účel založila charita zbierkové konto pre postihnuté oblasti, ktoré 
koncom minulého roka najviac zasiahli oba prírodné živly. Spôsobili rozsiahle materiálne škody, 
pripravili tisícky ľudí o život a o obydlie. Vlny tsunami sa prehnali cez Indiu, Indonéziu, Srí 
Lanku, Somálsko, Mjanmarsko a Thajsko. SKCH sa rozhodla pomôcť oblastiam, na pomoc 
ktorým sa prihlásilo málo organizácií. Konkrétne to bolo Mjanmarsko a Somálsko. 
 
Mjanmarsku (bývalá Barma) pomohla SKCH, pretože napriek rozsiahlym materiálnym škodám 
tam smerovalo málo humanitárnej pomoci od organizácií, ktoré ju poskytovali. Pomoc smerovala 
do Namsang, ktoré bolo kompletne zničené zemetrasením. Zaslali sme 6.916€. 
Zo zostatku zbierky sa začal pripravovať projekt na obnovu zničeného územia v Somálsku. Na 
projekte obnovy spolupracovala SKCH so sesterskou charitou v Somálsku a expertmi z talianskej 
charity. Títo vypracovali projekt za somálsku stranu. Pomoc bola nasmerovaná hlavne na tvorbu 
infraštruktúry, zabezpečenie výživy obyvateľov a obnovu bývania. 
 
ZEMETRASENIE V PAKISTANE 
Obdobie trvania zbierky:14.11.-31.12.2005 
Číslo účtu: 10006-55615010/4900, Istrobanka 
Variabilný symbol: 147 
 
Masívne zemetrasenie so silou 7,6° Richterovej stupnice postihlo 8. októbra 2005 Pakistan a časť 
Indie. Epicentrum sa nachádzalo v severovýchodnej časti krajiny, 16km od Muzaffarabad, 
hlavného mesta regiónu Azad Kashmir. Zemetrasenie si vyžiadalo 80.000 smrteľných obetí a 3 
milióny ľudí ostalo bez domova. 
 
Caritas Internationlis bola jednou z mnohých organizácii, ktorá sa okamžite angažovala do 
pomoci postihnutým oblastiam. SKCH vyhlásila v súvislosti so zemetrasením verejnú zbierku 
s názvom „Človek v núdzi“ a na účel pomoci ľuďom v Pakistane vyzbierala sumu 53.633€, 
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z toho Vláda SR prispela čiastkou 33.194€. SKCH spolu s Caritas Austria, ktorá mala na území 
Pakistanu svojich zástupcov, zamerala humanitárnu pomoc na zabezpečenie podmienok prežitia 
zimného obdobia pre ľudí, ktorí zostali už druhý rok bez strechy nad hlavou. Finančné 
prostriedky boli použité na nákup 120 zimných stanov pre 514 rodín z miest Bagh, Muzaffarabad 
a Balakof. K stanovým oblastiam sa následne nainštalovali hygienické zariadenia a priestory na 
prípravu jedál. Našou partnerskou organizáciou bola Rakúska katolícka charita, ktorá na mieste 
pôsobí už 10 rokov a spolupracuje okrem mnohých miestnych partnerov aj s katolíckou charitou 
Pakistan. 
 

SKCH získala pre 
pomoc ľuďom postih-
nutým zemetrasením v 
Pakistane 33.193,92€ 
od MZV SR. V prvej 
fáze boli prostriedky 
z MZV SR použité na 
mieste už v decembri 
2005. Okrem toho 
vyhlásila SKCH aj 
vlastnú verejnú zbier-
ku, ktorá trvala do 
konca roka. Prostried-
ky z nej boli rovnako 
odoslané do Pakistanu, 
a to v dvoch častiach, 
ktorých suma presiahla 
95.374,25€. Obidva 
tieto zdroje boli 
použité na projekt 

podpory postihnutým zemetrasením v Pakistane. Jedná sa o prípravu základného vybavenia na 
prežitie zimy, najmä o zimné prikrývky, stany so zdvojeným povrchom a špeciálne obaly na 
pochovávanie mŕtvych. Projekt bol realizovaný od júna 2006 do septembra 2006. 
 
2006-2007 
ZEMETRASENIE NA OSTROVE JÁVA V INDONÉZII 
Obdobie trvania zbierky: 30.5. - 31.12 2006 
Číslo účtu: 10006-55615010/4900, Istrobanka 
Variabilný symbol: 150 
 
Dňa 27. mája 2006 došlo na Indonézskom ostrove Jáva k zemetraseniu o sile 6,3° Richterovej 
stupnice. Epicentrum bolo lokalizované 30km od metropoly Yogyakarta. Zemetrasenie zanechalo 
pustošivé následky: 5.800 ľudí zomrelo, desiatky tisíc bolo zranených a 300.000 rodín stratilo 
domovy. Otrasy spôsobili zrútenie množstva domov a iných budov, prerušili napr. aj 
telekomunikačné spojenia...  
Sedem katolíckych nemocníc poskytovalo v oblasti zdravotnícke služby zraneným, zatiaľ čo 
do odľahlých oblastí boli vyslané zdravotné tímy doktorov a sestričiek. Prieskumy Caritas 
Internationalis hovorili o 20% domácnostiach ako o kompletne zničených, čo predstavuje 
230.000 ľudí, ktorí ostali bezdomovci. Väčšina postihnutého obyvateľstva ostala bez 
dostatočných prostriedkov na výstavbu alebo opravu domov. Indonézska vláda bola schopná 
podporiť len malú časť obrovských škôd. 
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SKCH sa pridala k partnerskému projektu Švajčiarskej charity a miestnej organizácie na výstavbu 
534 malých rodinných domov. Projekt trval 20 mesiacov v období od septembra 2006 do apríla 
2008. Nové domy, s rozlohou 36 m2, boli vystavané podľa smerníc odolnosti voči ďalším 
zemetraseniam boli po skončení projektu obsadené katastrofou postihnutými rodinami. Do 
projektu charity sa zapojili za pomoci regionálnych štruktúr aj domáci obyvatelia, čo výrazne 
zvýšilo jej efektivitu. Náklady na výstavbu jedného domu tak boli iba 1.250€. Na projekte v 
hodnote 696 500€ sa finančne podieľali: Caritas Švajčiarsko, Caritas Luxembursko, Švajčiarska 
solidarita, Ministerstvo zahraničných vecí Slovinska . SKCH prispela výnosom z verejnej zbierky 
sumou 10.187€. 

 
POMOC CIVILNÉMU OBYVATEĽSTVU V LIBANONE 
 
Obdobie trvania zbierky: 15.8. - 31.12 2006 
Číslo účtu: 10006-55615010/4900, Istrobanka 
Variabilný symbol: 148 
 
Verejnou zbierkou podporila SKCH ľudí postihnutých vojnovým konfliktom v Libanone. Pomoc 
bola sprostredkovaná civilnému obyvateľstvu prostredníctvom Caritas Internationalis, ktorej 
členom je aj SKCH. Zapojením sa do výzvy Caritas Internationalis podporila SKCH myšlienku 
pokoja na územiach Blízkeho Východu, ktoré boli zasiahnuté vojnou a žiadala okamžité 
zastavenie bojov. Tamojšej Libanonskej charite bolo poukázaných 9.665€. 
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2007 
ZÁPLAVENÉ CENTRUM ADOPCIE NA DIALKU V KARNATAKE 
Obdobie trvania zbierky: 1.8. - 31.10 2008 
Číslo účtu: 10006-55615010/4900, Istrobanka 
Variabilný symbol: 159 
 
Južná Ázia bola v roku 2007 postihnutá sériou letných lejakov, ktoré v Indii, Nepáli a Bangládeši 
vzali život viac ako 2.000 ľudí a 20 miliónov muselo byť presťahovaných. Pre Indiu to boli 
rekordné povodne za posledných 30 rokov. 
 
SKCH už viac ako desať rokov spolupracuje formou adopcií na diaľku so siedmimi centrami 
sociálnej pomoci v juhozápadnom indickom štáte Karnataka. Po kritických lejakoch začiatkom 
augusta štyri centrá z tohto regiónu reagovali správami s výzvou o pomoc. 
 
Charita na Slovensku následne vyhlásila verejnú zbierku na pomoc ľuďom postihnutými 
záplavami v Indii. Vyzbieraná suma od slovenských darcov predstavovala 5.960€ a bola rozdelená 
rovnakých dielom pre všetky štyri partnerské centrá (tri v meste Honavar, jedno v Karware). 
Každé centrum získalo 1.490€. Organizácie použili tieto prostriedky na zakúpenie teplých 
pokrývok, dezinfekčných prostriedkov a oblečenia. Cez vlastné logistické kanály tovar 
distribuovali katastrofou postihnutým ľuďom. 
 
2008 
SPOLOČNE SME POMÁHALI VO VÝCHODNÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA 
 
Obdobie trvania zbierky: 1.8. - 31.10 2008 
Číslo účtu: 10006-55615010/4900, Istrobanka 
Variabilný symbol: 159 
 
Slovenská katolícka charita (SKCH) pomáha ľuďom na východnom Slovensku, ktorí sa stali 
obeťami záplav. Najviac postihnutý bol košický a prešovský samosprávny kraj. Ľudia prišli 
o strechu nad hlavou, voda odplavila ploty, zdevastovala záhradky, v ktorých si pestovali 
zeleninu. Bola ochromená i doprava, na niektorých riekach boli dokonca strhnuté mosty. 
Doposiaľ bolo evakuovaných 250 obyvateľov v okrese Bardejov.  
 

Do zbierky sú zapojené: 
Arcidiecézna charita Košice 
a Gréckokatolícka diecézna 
charita Prešov. 
Charitatívno-sociálne centrá 
a farské charity v košickej 
arcidiecéze a prešovskej 
diecéze poskytovali svoje 
služby tamojším 
obyvateľom. Pomoc SKCH 
smerovala na dodávku 
pitnej vody, trvanlivých 
potravín, zabezpečenie 
provizórneho prístrešia 
a náradia a materiálu na 
odstraňovanie následkov 
povodní, zabezpečenie 
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prikrývok, zapožičanie vysúšačov, zakúpenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. 
Arcidiecéznej charite Košice bolo poskytnutých na tieto účely 8.891€. 
 
ZÁPLAVY V SEVERO-VÝYCHODNOM RUMUNSKU  
 
Obdobie trvania zbierky: 15.8. - 31.10 2008 
Číslo účtu: 55615010/4900, Istrobanka 
Variabilný symbol: 160 
 
Záplavy širokého rozsahu postihli v júli 2008 severné časti Rumunska a Moldavska, ako aj 
západnú Ukrajinu. Rozsahom najviac postihnuté Rumunsko hlásilo 156 postihnutých obcí a 
miest, bolo silno poškodených, alebo úplne zničených 40.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. 
Miestne úrady evakuovali 16.000 ľudí, 
pričom päť ľudí prišlo o život pri 
povodni alebo následne spôsobených 
zosuvoch pôdy. 
 
Diecéza Iasi sústredila svoje sily na 
podporu ľudí v severných regiónoch 
krajiny. Tu intervenovali tímy Charity: 
rozdelili 3.000 potravinových balíčkov 
s pitnou vodou, hygienické balíčky 
s dezinfekčnými prostriedkami a 
prikrývkami. Zdravotné sestry, spolu so 
sociálnymi pracovníkmi a psychológmi 
pomáhali v druhej fáze naštartovať 
vlastnú iniciatívu ľudí pri odstraňovaní 
následkov katastrofy. Na tento účel 
boli použité vyzbierané prostriedky na 
Slovensku. Zo strednodobého hľadiska 
sa pracovalo na zlepšení životných 
podmienok pre 520 rodín. 
 
Na celkovom rozpočte humanitárneho 
projektu vo výške 118.582€ sa 
najvyšším dielom podieľala rumunská 
vláda a po výzve rumunskej Charity o 
solidárnu pomoc sa angažovalo finančným príspevkom ďalších päť národných charít, medzi nimi 
aj slovenská. V polovici decembra 2008 prispela SKCH prostredníctvom Confederatia Caritas 
Romania prostriedkami vo výške 3.272€. 
 
POMOC OBETIAM VOJNOVÉHO KONFLIKTU V GRUZÍNSKU 
Obdobie trvania zbierky: 15.8. - 31.10 2008 
Číslo účtu: 55615010/4900, Istrobanka 
Variabilný symbol: 161 

Konflikt medzi Ruskom a Gruzínskom za odštiepenie Južného Osetska už stál životy tisíce ľudí. 
Po päťdňovej vojne v auguste 2008 bola medzinárodne spustená humanitná pomoc pre 170.000 
vysídlených ľudí. Miestna charita poskytla pomoc pre 2.500 utečencov v centrách, ktoré spravuje 
v mestách Tbilisi, Gori a Kutaisi. Okrem jedla zabezpečila pre nich zdravotnícku pomoc a 
psychologicko-sociálne poradenstvo. Caritas Internationalis sa pomáhala regiónu nielen 
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dodávaním jedla, vecí dennej potreby a poradenstvom, ale aj angažovaním sa za mierové riešenia 
konfliktu. 

V decembri 2008 poslala SKCH gruzínskej sesterskej organizácii prostredníctvom Deutscher 
Caritasverband e.V., Freiburg, 6.648€ z verejnej zbierky na zabezpečenie pitnej vody, potravín, 
stanov, prikrývok, hygienických, zdravotníckych pomôcok a liekov pre utečencov a zranených. 
Programová manažérka gruzínskej charity Liana Mkheidze uviedla, že poskytovanie jedla a 
zdravotnej pomoci je prioritou. Hovorí: „Veľa ľudí prichádza do Tbilisi z gruzínskych dedín 
v okolí Cchinvali a tiež z Gori. Ich domovy boli zničené a oni utiekli pred bombardovaním.“ 
Gruzínska charita rozdistribuovala 1.920 tuniakových konzerv a 420 konzerv s mäsom spolu s 
500 bochníkmi čerstvého chleba z ich vlastnej pekárne. 
 

 
 
SKCH, ako člen CI, nepovažuje riešenie konfliktov prostredníctvom zbraní ani za správne ani 
ľudské. Zasadzuje sa predovšetkým za mier vo svete, odsudzuje rasizmus a utláčanie menšín 
a pomáha ľuďom bez ohľadu na politické zmýšľanie, vierovyznanie či štátnu príslušnosť. 
 
S CARITAS IRAK SME POMOHLI VYHOSTENÝM KRESŤANSKÝM RODINÁM 
 
V politicky nestabilnom irackom meste Mosul, nachádzajúcom sa 400km severne od Bagdadu, 
bolo v októbri 2008 napätie vyhrotené natoľko, že vedenie mesta sa rozhodlo vysťahovať z 
oblasti okolo 1.500 rodín. V Iraku žije 83% Arabov, 10% tvoria Kurdi, ku kresťanskej viere sa 
hlási približne 6% populácie. Mosul je charakterizovaný geografickými, populačnými, sociálnymi 
ale i politickými nepokojmi. Pri násilnom akte presídľovania bolo zabitých 15 ľudí, ostatní boli 
vyhnaní z domov bez možnosti zobrať si zo sebou akúkoľvek základné potreby. Rodiny boli 
umiestnené do zrúcanín kostolov, kláštorov a iných budov na periférii miest. Rodiny zamierili 
predovšetkým do miest Qaraqosh a Alqosh, kde sa nachádzajú zariadenia Caritas Irak. Tamojšie 
charitné centrá už majú skúsenosti s implementáciou podobného programu pre vysťahované 
rodiny na severe krajiny a vedia poskytovať naliehavé služby. Personál v týchto centrách navštívil 
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rodiny, skúmal ich potreby a podmienky a v spolupráci s cirkvou v jednotlivých oblastiach im 
poskytol nevyhnutnú podporu. 
 
Príčiny presunov rodín možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: 
• napätie na hraniciach s Kurdistanom, kde vzťah medzi Sunnitmi a Kurdmi už v minulosti 
spôsobil politické incidenty. Toto napätie sa negatívne odrazilo práve na existencii kresťanov 
v tejto oblasti, 

• blízkosť k iracko-sýrskym hraniciam, 
• Mosul je obývaný rôznymi etnickými skupinami rozličných náboženstiev a siekt 
• Mosul je mesto s najvyšším počtom tých, ktorí podporujú starý režim (Al-Baathovu stranu) 
• hrozby a nepokoje, ako napr. kampaň vyhrážok, zabíjanie, priame ohrozovanie, distribúcia 
letákov (varujúcich kresťanov, aby z Mosulu odišli, alebo konvertovali na Islam), zabavenie 
osobného majetku a pod. 

• posledné tragické udalosti, napr. zabitie dvanástich ľudí, zničenie piatich domov kresťanských 
rodín 

 
Charita v Iraku sa rozhodla pomôcť 1.228 postihnutým rodinám mesačným programom 
dodávania základných služieb a sociálnou podporou. Potravinové balíčky obsahovali syr, 
konzervované mäso, strukoviny, ryžu, cukor a rastlinný olej. Na zabezpečenie zdravia dostala 
každá rodina matrace a prikrývky. Na tento projekt prispela SKCH sumou 5.000 USD. Po 
bezprostrednej pomoci a čiastočnom zmiernení etnicko-politického napätia sa 95% 
vysťahovaných rodín vrátilo naspäť do svojich bydlísk v meste Mosul, ostatní si následkom 
strachu z možného zopakovania sa situácie našli nové domovy. 
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Rozvojová pomoc 

Rozvojová pomoc a spolupráca 2008 

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave organizovala spolu s 
SKCH III. Medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému „Rozvojová pomoc a spolupráca 2008“. 
Podtitulom boli aktuálne otázky medzinárodnej rozvojovej pomoci a spolupráce a vzťahy medzi 
rozvinutými a rozvojovými krajinami. Konferencia sa konala dňa 9. októbra 2008 v priestoroch 
MZV SR a Palugyayovom paláci v Bratislave. Záštitu prevzal Minister zahraničných vecí SR 
a finančne ju zastrešila Európska komisia. 

Cieľom konferencie bolo 
upozorniť na súčasné 
trendy vývoja medzinárodnej 
rozvojovej pomoci a spolupráce 
a poukázať na konkrétne 
aspekty, ktoré ovplyvňujú rozvoj 
v rozvojových štátoch. 
V prezentáciách a diskusiách 
sme sa v hlavnej rokovacej sekcii 
zamerali na dopady HIV/AIDS 
v rôznych oblastiach ľudského 
rozvoja a možnosti rozvinutých 
štátov participovať na riešení 
týchto problémov. Diskusné 
panely boli venované politickým, 

ekonomickým a sociálnym aspektom rozvoja a súčasným trendom európskej rozvojovej politiky. 

Jedným z hlavných rečníkov bol Msgr. Robert Vitillo, vedúci delegácie Caritas Internationalis 
v Ženeve pre otázky týkajúce HIV/Aids ako aj na iné skutočnosti s tým súvisiace, ktorý je 
považovaný za experta na danú problematiku organizácie Caritas. Jeho príspevok na konferencii 
pojednával o vplyvoch HIV a Aids na rozvoj krajín so zameraním na subsaharskú Afriku, 
sociálne a ekonomické vplyvy na niektoré miléniové rozvojové ciele, pretože ich naplnenie je 
závislé od prekonania prekážok, ktoré predstavuje aj táto choroba. 
 

Témy konferencie 
• Dopady HIV/AIDS na proces rozvoja v Afrike; 
• Stratégie zamerané na riešenie spoločenských problémov rozvojových štátov; 
• Vývoj medzinárodných ekonomických vzťahov medzi rozvinutými a rozvojovými štátmi; 
• Súčasné trendy európskej rozvojovej politiky; 
• Sociálne aspekty rozvoja. 

Konferencia bola určená pre výskumníkov, pedagógov, politických činiteľov a expertov 
z akademického, vládneho a mimovládneho sektora. 

Príbeh Afriky 

Výstava bola zahájená 1.decembra 2008, čo je zároveň aj Svetový deň boja proti AIDS, 
v Nemocnici u Milosrdných bratov v Bratislave. Až do 23. marca 2009 putovala po šiestich 
mestách: Nitra, Liptovský Mikuláš, Prešov, Košice, Rožňava či Spišská Nová Ves. AIDS nie je 
iba choroba, je to aj sociálny fenomén. Súvisí s ďalšími faktormi: chudoba, sociálne vylúčenie, 
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diskriminácia pohlaví atď. Je to najväčšia epidémia, ktorá zabíja milióny ľudí na celom svete. 
Znemožňuje rozvoj v krajinách a často brzdí či dokonca úplne anuluje všetko úsilie, o ktoré sa 
snaží vláda, spoločnosť, humanitárne organizácie. 
 
Výstava pozostávala z 43 fotiek 
od autorov, ktorí nie sú 
profesionálni fotografi. Fotky 
nám poskytli: VŠ zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave, Trnavská 
univerzita, Dobrá novina a OZ 
Savio. Tento projekt bol 
zameraný na rozvojové 
vzdelávanie - vplyv HIV/AIDS 
na rozvojové procesy v Afrike. 
Upozornil na dôležitosť 
rozvojovej pomoci, pretože 
HIV/AIDS súvisí s chudobou 
v afrických krajinách a že 
dôsledky tejto choroby 
ovplyvňujú všetky oblasti 
rozvoja Afriky– životné 
podmienky, vzdelávanie, 
zdravotníctvo, zamestnanosť, 
migráciu atď. Cieľom bolo 
zvýšiť spoločenské vedomie 
o danej problematike pre väčšiu 
solidaritu s postihnutými 
krajinami v Afrike. 
 
 
Zámerom Slovenskej katolíckej charity bolo: 
• informovať širokú verejnosť o probléme HIV/aids v súvislosti s extrémnou chudobou 
v Afrike a rozvojových krajinách a tým odstraňovať stigmatizáciu a sociálne vylučovanie ľudí 
chorých na aids 
• zvyšovať verejné povedomie o vážnych dopadoch epidémie HIV/aids na rozvojové procesy 
v Afrike a poukázať na to, že táto choroba brzdí všetko úsilie o rozvoj chudobných krajín 
• zvýšiť záujem mladých ľudí o rozvojové témy a motivovať ich k solidárnemu postoju voči 
chudobným a chorým 
 
ÁZIA A AFRIKA 
ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE O HIV/AIDS 
Obdobie trvania zbierky: 15.8.2008 - 31.12 2009 
Číslo účtu: 55615010/4900, Istrobanka 
Variabilný symbol: 160 
 
V praxi získala SKCH partnera v Namíbii, ktorých podporila v boji proti AIDS. Prispieť na účet 
vyhradený pre túto zbierku bolo možné až do konca roka 2009. Krátke číslo 877 s heslom 
Charita bolo aktívne do 30. septembra 2009 a spolu prišlo 1741 darcovských DMS správ. Ku 
koncu roka 2009 sme podporili CAA v Namíbii sumou 2.000 €. 
 



14 

Výťažok z verejnej zbierky bol určený na pomoc Catholic Aids Action (CAA), ktorá sa stará 
predovšetkým o siroty, ktorým zobral AIDS rodičov. CAA bola zriadená biskup Namíbie ako 
odpoveď na krízovú situáciu v oblasti hiv/aids, ktorá nadobudla pandemické rozmery. Do siete 
CAA patrí 91 diecéz s viac ako 300 farských komunít, 16 rímskokatolíckych zdravotníckych 
zariadení a 31 škôl. Trinásť pracovníkov v trvalom pracovnom pomere zabezpečuje chod a 
monitoruje 14 regionálnych kancelárií. Silnou oporou sú certifikovaní a rešpektovaní 
dobrovoľníci, ktorých je približne 2.100. Dobrovoľníci prichádzajú k asi 7.500 hiv+ klientom 
a k ich rodinám. Jedným zo štyroch hlavných pilierov činnosti tejto organizácie je starostlivosť 
a podpora detí nakazených hiv, žijúcich s aids alebo sirôt, ktorým zobral aids rodičov. Z 2.000 
USD (čo predstavuje 22.400 N$) mohlo centrum posilniť záchranný program pre siroty, hradiť 
deťom polievkovú stravu a uniformy. Okrem zaplatených bankových poplatkov bola plná suma 
riadne vydokladovaná a z finančného daru SKCH neboli hradené žiadne iné položky. 
 
SUDÁN 
Oblasť Namorunyang v južnom Sudáne bola posledných 20 rokov postihnutá občianskou 
vojnou s jej následkami, hladom a chudobou. Švajčiarska charita, podporovaná rakúskou charitou 
sa angažovala v spolupráci s miestnymi neziskovými organizáciami na budovaní vzdelávacieho 
systému v tomto vojnou postihnutom regióne. Postavili základnú školu s troma veľkými triedami 
s možnosťou vyučovania pre max. 150 detí. Potreba a záujem obyvateľstva boli však oveľa 
vyššie, do jednej triedy sa hlásilo okolo 700 detí. Školu bolo potrebné aspoň čiastočne rozšíriť o 
ďalšie triedy, administratívnu miestnosť pre učiteľov, toalety a malú kuchynku. Do rozšírenia 
školy sa zapojila SKCH vypracovaním projektu, na ktorý dostala od Austrian Development 
Agency sumu vo výške 22.374€. 
 
Projekt rozšírenia školy trval od začiatku júla 2006 do konca júna 2007. Po ukončení bolo do 
školy prijatých 350 detí. Súčasťou projektu bola aj implementácia funkčného vzdelávacieho 
systému a potrebné zaškolenie učiteľov. 
 
Adopcia na diaľku 
Projekt SKCH Adopcia na diaľku® umožňuje deťom z chudobných rodín v misijných krajinách 
získať podporu od  dobrodincov pre ich vzdelávanie, výživu a zdravotnú starostlivosť. Adopcia 
na diaľku trvá kým sú deti počas svojho štúdia odkázané na podporu, vo veku od 5 do 19 rokov. 
Výber detí na podporu uskutočňujú rehoľné spoločnosti, ktoré spravujú jednotlivé sociálne 
centrá,  v spolupráci s miestnymi svojpomocnými skupinami v chudobných a krízových rodinách. 
SKCH neponúka výber detí cez internet, pretože každé z nich žije v  biede a rovnako potrebuje 
jesť, vzdelávať sa, zmysluplne tráviť voľný čas, či mať zabezpečené liečenie. Kritériá výberu, 
ktoré môžeme splniť, sú: chlapec/dievča, približný vek. 
 
SKCH realizuje tento projekt nezávisle už trinásť rokov a je majiteľom ochrannej známky Úradu 
priemyselného vlastníctva SR na projekt Adopcia na diaľku®. Na projekte spolupracuje čiastočne 
s Arcidiecéznou charitou Praha, s ktorou má  spoločných sedem sociálnych centier a dve školy v 
indickom štáte Karnataka. SKCH organizuje touto formou podporu detí zatiaľ v dvoch krajinách: 
 
INDIA 
Podporu pre chudobné deti v Indii sprostredkujeme od roku 1996 na podnet indickej sestry 
Marie Goretti Qadros, generálnej predstavenej Misijnej kongregácie Kráľovnej apoštolov. 
Spolupracujeme so siedmimi centrami sociálnej pomoci v štáte Karnataka, ktoré evidujú deti z 
chudobných rodín.  Slovenskí dobrodinci podporujú momentálne dve školy v Honavare a 1.196 
detí z regiónu Severná a Južná Kanara. Okrem aktuálne podporovaných detí mohlo vďaka 
pomoci adoptívnych rodičov absolvovať a dokončiť základné alebo odborné vzdelanie a nájsť si 
zamestnanie 858 indických detí. 
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Partnerské organizácie sú povinne zaregistrované na príslušnom Ministerstve financií, aby mohli 
prijímať finančnú pomoc zo zahraničia. Sú spravované rehoľnými spoločnosťami a charitatívne 
rozvojové projekty realizujú pod záštitou biskupov miestnych diecéz, čím je zaručené 
zodpovedné a spoľahlivé použitie poukázaných prostriedkov. 
 
Pomoc tých dobrodincov, ktorí sa nechcú viazať na dlhodobú podporu konkrétneho dieťaťa, je 
vítaná pre všeobecné potreby detí v škole pre odstránenie detskej práce Sadhana a v Zdravotnej 
škole pri Sociálnom centre sv. Ignáca v Honavare (internát, jedáleň, materiál pre odborné kurzy, 
výpomoc pre deti bez rodinného zázemia). Tieto účely podporuje okolo 160 dobrodincov. 
 
Minimálna čiastka pre konkrétne dieťa v Indii je mesačne 15€ alebo ročne 180€. Vyššie sumy sú 
dobrovoľné a sú pripočítané do rozvojového fondu v prospech všetkých detí. Číslo účtu v ČSOB 
pre Indiu je: 502332363/7500. Špecifický symbol pre všeobecné potreby detí v oboch školách je 
130. Na tento účel všeobecnej podpory detí je výška a frekvencia príspevkov ľubovoľná a 
nezáväzná. 
 
ALBÁNSKO 
Od septembra 2005 ku dnešnému dňu pomáhajú slovenskí dobrodinci momentálne popri 
podpore centra 249 konkrétnym deťom z Albánska. V tejto krajine spolupracujeme s našou 
slovenskou misionárkou - sestrou Magdalénou Cerovskou, FMA, ktorá tam pôsobí už 19 rokov v 
komunite sestier Saleziániek. Je spoluzakladateľkou centra so školou a internátom v Tirane. 
Saleziánske centrum QAFS je schválené štátom a zaregistrované ako stredisko pre výchovu detí a 
mládeže. Od roku 2004 sestry organizujú výchovno-vzdelávacie aktivity okrem Tirany a Shkodry 
aj v ďalšom centre v prímorskej osade Tale-Bregdeti pre vyše 400 miestnych detí z veľmi 
chudobných kresťanských rodín. Sú to väčšinou prisťahovalci z horských oblastí Albánska, ktorí 
sem prišli v nádeji na lepšiu budúcnosť keď sa tu rozbehne turistický ruch. Za posledné dva roky 
už 27 dievčat z osady zásluhou slovenských adoptívnych rodičov absolvovalo kurzy pre 
sekretárky, pekárky, krajčírky a animátorky a získalo možnosť sa zamestnať, a tým vypomáhať aj 
ich rodinám. 
 
S vďakou oceňujeme podporu dobrodincov pre spoločné potreby detí i všeobecné potreby centra 
(hygienické a športové potreby, zariadenie škôlky, didaktické pomôcky, dokončenie úprav ihrísk v 
areáli centra, doplnenie vyšších poplatkov pre staršie deti navštevujúce odborné kurzy, internátne 
poplatky, cestovné do škôl, letný tábor, rovnocenné vianočné balíčky atď.). Momentálne je 
prioritou zariadiť pri centre materskú školu a rozvíjať predškolskú výchovu detí. Na všeobecné 
potreby centra v Bregdeti priebežne prispieva asi 190 dobrodincov. 
 
Minimálna čiastka pre konkrétne dieťa v Albánsku je mesačne 18,50€ alebo ročne 220€. Vyššie 
sumy sú dobrovoľné a budú takisto pripočítané k príspevkom na potreby centra. Číslo účtu v 
ČSOB pre Albánsko je: 4002454960/7500. Špecifický symbol pre všeobecné potreby centra je 
130. Pre tento účel je výška a frekvencia príspevkov ľubovoľná a nezáväzná. 
 
Aktuálne podporované deti: India 1.196 Albánsko 27 
 
Všetky príspevky od darcov na program adopcie na diaľku od roku 1996 do roku 2008: 
88.204.682 SKK 
 
Od roku 1996 do konca roku 2008 sa do programu Adopcie na diaľku zapojilo 4.687 darcov. 
 
 



16 

Dve tony nového šatstva pre albánske deti 
SKCH poslala približne dvetisíc kilogramov nového šatstva pre deti v Albánsku. Oblečenie 
darovali firmy C&A a Tesco, ktoré majú s SKCH uzavreté darovacie zmluvy. Prepravu 
sponzorsky zabezpečil pán Ing. Ladislav Hološ, jeden z adoptívnych rodičov, a prepravná firma 
pána Petra Bielika z Ilavy. Ďakujeme! V rámci Slovenska sa realizuje distribúcia nového ošatenia 
príležitostne cez diecézne charity podľa ich potreby a požiadaviek pre konkrétne zariadenia – 
detské domovy, domovy pre matky s deťmi, domov pre chlapcov, ktorí vyšli z detských 
domovov, resp. pre útulky s obyvateľmi bez prístrešia. 
 
Zásielka, ktorá odišla na do Albánska 13. septembra 2009, je určená pre chudobné rodiny v osade 
Tale-Bregdeti, kde slovenskí dobrodinci podporujú núdzne deti v rámci projektu SKCH Adopcia 
na diaľku®. Takzvaní adoptívni rodičia prispievajú aj na iné aktivity komunity sestier Saleziánok 
pre miestne deti, napr. škôlku, pekáreň, zdravotnú starostlivosť atď. Podporované rodiny sú 
zväčša viacdetné a pre nedostatok pracovných príležitostí v okolí osady rodičia nemajú možnosť 
deťom zabezpečiť obuv, oblečenie a pomôcky do školy. Z tohto dôvodu SKCH privítala 
možnosť zorganizovať pre nich transport s ošatením (prevažne rifle, tričká, sukne, zimné bundy, 
spodná bielizeň, ponožky, ale takisto pančuchy, sandále, čižmy pre deti a mládež a tiež oblečenie 
pre novorodencov a deti predškolského veku). 
 

Pozadie a význam 
tejto akcie pribli-
žuje Mária Taká-
čová: „Pre tieto 
rodiny to bola 
veľká pomoc, 
pretože ako som 
už spomenula, sú 
to prevažne mno-
hodetné rodiny 
a keďže otcovia 
majú len príleži-
tostnú prácu alebo 
odchádzajú dlho-
dobo za prácou do 
zahraničia a matky 
nemajú prakticky 
žiadne pracovné 
uplatnenie, na-
koľko mnohí sú aj 

negramotní, často nemajú čo deťom ani obliecť a obuť. Zároveň to považujem za príležitosť pre 
donorské firmy praktizovať firemnú filantropiu veľmi konkrétnym spôsobom, za čo im v mene 
SKCH touto cestou ďakujem.“ 
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