
Slovenská katolícka charita 
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava 

 

Vedúci misie v Ugande a Rwande 
     Náplň práce a popis prostredia 

 

 

Manažment centra Gift of Love v Ugande 

 Zodpovedá za celkový chod centra, zamestancov aj klientov 

 Zodpovedá za administratívu a správu finančných prostriedkov  

 Pripravuje vecné a finančné správy a zodpovedá za priebeh auditu 

 Podieľa sa na ďalšom rozvoji centra v spolupráci s rozvojovým manažérom SKCH 

 

Podpora rozvojovej spolupráce SKCH 

 Pripravuje nové projektové návrhy v spolupráci s projektovými partnermi SKCH 

 Zodpovedá za monitoring a administratívu zverených projektov v Ugande a Rwande 

 Pripravuje predbežné a záverečné správy 

 Identifikuje nových projektových partnerov SKCH 

 Spolupracuje s kľúčovými miestnymi organizáciami ako aj inými organizáciami podobného 

zamerania  

 Pripravuje podklady a informácie pre PR oddelenie, podieľa sa na príprave mediálnej 

spolupráce 

 Spolupracuje na príprave materiálov na web stránky SKCH, facebook a iné médiá 

 

Koordinácia misijného / rozvojového dobrovoľníckeho programu 

 Koordinuje prácu dobrovoľníkov v Ugande a Rwande, zabezpečuje ich prípravu 

a sprevádzanie na mieste 

 Poskytuje logistickú podporu dobrovoľníkov včítane zabezpečenia víz / pracovných 

povolení 

 Pripravuje správy o pôsobení dobrovoľníkov a dáva návrhy na zlepšenie dobrovoľníckeho 

programu   

 

Iné 

 Podľa potreby sprevádza rozvojových manažérov, novinárov a iných spolupracovníkov 

počas ich ciest do Ugandy a Rwandy  uskutočňuje monitorovacie cesty na miesto realizácie 

projektov 

 Plánuje a realizuje ďalšie aktivity, ktoré napomáhajú rozvojovej spolupráci SKCH 

 

 

Lokalita projektu v Ugande 

Centrum Gift of Love sa nachádza 4 km od mestečka Adjumani na severe Ugandy. Adjumani je od 

hlavného mesta Kampaly vzdialené 445 km a cesta autobusom trvá približne 8 hodín.  Jedná sa 

o vidiecku oblasť s obmedzenými možnosťami na trávenie voľného času. Ďalšie väčšie mesto 

s lepšími možnosťami nákupu aj aktivít je Gulu, ktoré je od Adjumani vzdialené 116 km (2 hodiny 

cesty). 

 

Ubytovanie v projekte 

Centrum má hosťovské izby pre dobrovoľníkov a zamestnancov zo Slovenska. Každá izba má svoju 

kúpeľňu s WC. V centre je zamestnaná kuchárka, ktorá varí pre deti a mládež v centre ako aj pre 

zamestnancov (zmiešanina ugandskej a európskej stravy). Život v centre je komunitný, čo prináša 

svoje výhody aj nevýhody. 



Projekt je vhodný pre ľudí, ktorí vedia oceniť prostredie vidieka ako aj blízkosť s miestnymi ľuďmi, 

ktorí sú otvorení a priateľskí voči cudzincom. 

 

Klíma 

Uganda má tropickú klímu v 2 obdobiami dažďov a sucha. Tieto sú však ovplyvnené klimatickými 

zmenami a menej predvídateľné.  V Adjumani je teplé „letné“ počasie počas celého roka. 

 

Lokalita projektu v Rwande 

Projekt v Rwande sa nachádza v pútnickom meste Kibeho vzdialenom asi 4,5 hodiny cesty (2 

autobusmi) z hlavného mesta Kigali.  Kvôli vyššej nadmorskej výške je tu v porovnaní s Ugandou 

chladnejšie. 

Dobrovoľníci aj návštevníci projektu bývajú ubytovaní v samostatných izbách s kúpeľňou a WC.  


