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‘

Jedným z najvýraznejších
okamihov v minulom roku, kedy
sme v ADRE zažili budovanie
mostov a rúcanie bariér,
bola obrovská chuť desiatok
dobrovoľníkov zo Slovenska,
ktorí išli cez ADRU v treskúcich
mrazoch pomáhať ľuďom na úteku
do Chorvátska.

’
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Na jarnom slnku, nadšený z možnosti sedieť na terase, pomaly usrkávam z domácej
zázvorovo-citrusovej limonády. Pohodlne usadený v kresle ich so zvedavosťou pozorujem.
Bez dlhého zvažovania či to nebude trápne, bez otáľania na toho druhého nech začne
prvý, bez vyčkávania na prostredníka – kamaráta, ktorý pozná obe strany a ktorý by ich
navzájom zoznámil alebo zvažujúc iné prekážky…
Stačí mu 5 sekúnd, kým sa rozbehne k prvému človeku. Vlastne to tak celkom ešte nie
je človek. Ako zvykneme hovoriť my dospelí, je to ešte dieťa.
Ako je možné, že spolu tak uvoľnene komunikujú, smejú sa a behajú? Veď sa vidia prvýkrát
v živote a pozrite sa na nich: “už sa spolu hrajú”. Premýšľam.
Je úžasné pozorovať bezprostrednosť 3-4 ročných detí. “Žeby naivita alebo absencia
strachu?”, uvažujem. Už čo-to vedia a čoho sa boja, už zistili. Možno sa u detí skôr
jedná o absenciu predsudkov, zvláštnych vnútorných zábran, ktoré z nás dospelých robia
znalcov budúcnosti. Tých, ktorí vedia, ako zareaguje druhý človek. Ba čo viac, tých, ktorí
sami seba presvedčia, že reakcia druhej strany alebo okolia nebude príjemná, alebo,
že ju s dôstojnosťou neustojíme.
Čím to je? V zápätí na mojom stolíku spraveného z drevenej palety pristáva cheesecake.
Viac si uvedomujeme riziká, sme ovplyvnení výchovou, sklamaní z minulých zranení,
predurčení zdedenými génmi?
Jedným z najvýraznejších okamihov v minulom roku, kedy sme v ADRE zažili budovanie
mostov a rúcanie bariér, bola obrovská chuť desiatok dobrovoľníkov zo Slovenska,
ktorí išli cez ADRU v treskúcich mrazoch pomáhať ľuďom na úteku do Chorvátska.
Pričom nikto z nich nebol slniečkar, ani sa ním nestal. Druhým pozastavením bola
vysoko pozitívna odozva slovenskej verejnosti na verejnú zbierku resp. výzvu “Nemám
čo na seba”, ktorej podstatou bolo spojenie materiálnej pomoci v podobe darovania vlny
a látok s krajčírskymi schopnosťami utečencov, ktorí si sami pre seba ušili potrebné
oblečenie na zimu a zároveň tak dali zmysluplnejší rozmer tráveniu prebytku voľného
času v gréckych utečeneckých táboroch.
Na nasledujúcich stranách sa dozviete niečo o našich projektoch vrátane toho, ako
pokračuje podpora sociálneho podnikania v Keni, čomu sa venovali naši dobrovoľníci
v Košiciach, Albánsku a ďalších rozvojových krajinách alebo prečo podporujeme
mimovládne organizácie na Ukrajine.
Budeme radi, ak táto výročná správa bude skôr mostom ako prekážkou, impulzom
k aktivite ako znehybňujúcim predsudkom.
Prajem Vám príjemné čítanie a ďakujeme za Vašu podporu.

Daniel Kaba, riaditeľ ADRA Slovensko
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POMÁHAME TAM, KDE JE TO NAJVIAC POTREBNÉ

MOLDAVSKO

Na Slovensku aj v zahraničí

HINCESTI
Lepšie hygienické
podmienky pre deti

SLOVENSKO

117 585,02 €

BRATISLAVA
Integrácia ľudí
s medzinárodnou ochranou

KOŠICE
Dobrovoľnícka činnosť

26 984,68 €

UKRAJINA

Školenia pre neziskové organizácie

CHORVÁTSKO

34 620,25 €

SLAVONSKI BROD
Pomoc ľuďom na úteku

43 466,28 €

KEŇA
BUSIA
Nový život
pre 500 farmárov

‘

MARACHI
Pomoc pre 44 sirôt

V roku 2016 sme vyslali do sveta
11 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali
v 8 krajinách: Albánsko,
Ukrajina, Bosna a Hercegovina,
Keňa, Moldavsko, Libanon,
Ekvádor a Gruzínsko.

’

235 252,93 €

GRÉCKO
THESSALONIKI
Pomoc ľuďom v táboroch

97 682,39 €

GRUZÍNSKO/ARMÉNSKO
Budovanie kapacít

1 864,46 €

NAŠA POMOC MÁ ZMYSEL
ADRA Slovensko je súčasťou profesionálnej medzinárodnej siete ADRA, ktorá vznikla v
roku 1956 a pôsobí v 130 krajinách sveta. ADRA Slovensko pomáha už takmer 25
rokov v rozvojových krajinách aj na Slovensku. Špecializujeme sa na dlhodobo udržateľné
zmeny - pomáhame riešiť príčiny chudoby. Preto pôsobíme najmä v sektoroch ako sociálne
podnikanie a budovanie kapacít. Učíme ľudí v núdzi a chudobné komunity, ako sa postaviť
na vlastné nohy a dávame im šancu stať sa sebestačnými. Takto meníme ich životy k
lepšiemu, pretože vidíme, že to má zmysel.

Daniel Kaba
Riaditeľ

Tomáš Bauer
Projektový manažér
pre zahraničie

Alena Horváthová
Projektová manažérka
pre zahraničie

Ivana Márföldiová
Koordinátorka
pre Slovensko

Klaudia Vlčková
Finančná manažérka

Boďa Oravcová
Impact PR & Fundraising

Barbora Kaba
Grafická dizajnérka

Peter Miľko
Koordinátor
dobrovoľníckeho centra
(Košice)

Silvia Hamerlíková
Regionálna koordinátorka
pre projekt STEP3

Hana Gelenekyová
Sociálna pracovníčka

Emília Trepáčová
Sociálna pracovníčka
a poradkyňa

Michaela Lygová
Právna poradkyňa

V ČOM JE NAŠA POMOC JEDINEČNÁ?
SME RÝCHLI, vďaka pobočkám v 130-tich krajinách sveta
je naša pomoc takmer okamžite na mieste

NAŠA POMOC JE EFEKTÍVNA, pretože vždy poznáme skutočné
potreby miestnych ľudí, ktorým pomáhame

MÁME VLASTNÉ PROJEKTY, neposielame peniaze iným organizáciám,
my a naši dobrovoľníci osobne pomáhame priamo ľuďom v núdzi
ROZMÝŠĽAME INAK, v teréne neustále vylepšujeme naše riešenia,
sociálne inovácie aj sociálne podnikanie máme v krvi

SME ZOHRANÝ TÍM skúsených manažérov a šikovných dobrovoľníkov
(Dobrovoľníkom roka SlovakAid 2016 sa stal náš Samuel Čellár)
HOSPODÁRIME ZODPOVEDNE a sme transparentní, viac na www.adra.sk

Adráčik
Háčkovaný reportér
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HUMANITÁRNA POMOC
POMOC ĽUĎOM NA ÚTEKU A V TÁBOROCH
CHORVÁTSKO, GRÉCKO

V dôsledku vojny v Sýrii a neustálych nepokojov v Afganistane a Iraku začala v roku
2015 utečenecká kríza, na základe ktorej sa do Európy dostalo viac ako milión
utečencov – z toho v roku 2016 prišlo po mori približne 260 000 ľudí. Pomôcť
ľuďom na úteku nám prišlo samozrejmé a hneď ako nás oslovila ADRA Chorvátsko,
sme sa zapojili do spoločnej humanitárnej misie na tzv. balkánskej trase.
Začiatkom roka 2016 ADRA Slovensko začala pôsobiť v Tranzitnom centre
pre utečencov v blízkosti mesta Slavonski Brod v Chorvátsku. Cieľom bolo poskytovať
24-hodinovú asistenciu ľuďom na úteku a znižovať ich zraniteľnosť. Zahŕňalo to
poskytovanie krízovej intervencie pre zraniteľné skupiny (starí, chorí, rodiny s deťmi
a pod.), distribúciu základných materiálnych potrieb (oblečenie, obuv, hygienické
potreby a pod.) a facilitáciu komunikácie cez tlmočníkov.
Humanitárna misia mala 7 stálych členov tímu (3 terénni pracovníci za ADRA
Slovensko, 2 za ADRA Chorvátsko a 2 tlmočníci z arabského jazyka, perzštiny,
dárijčiny a paštúnčiny). Vyškolení dobrovoľníci prichádzali do Slavonského Brodu
v týždenných turnusoch - 5 dobrovoľníkov/týždeň zo SR, ČR a Chorvátska. Tím
ADRY pomáhal 280 ľuďom denne - materiálne, aktivitami s deťmi, prekladateľskými
službami a poskytovaním informácií.

280

ľudí denne
dostalo od nás v Chorvátsku pomoc

V marci sme rýchlo zareagovali na meniacu sa situáciu a presunuli humanitárnu
misiu z Chorvátska do Grécka. Tam do tímu pribudla psychologička a neskôr, vďaka
grantu zo SlovakAid, sme sa zamerali na oblasť hygieny a zdravia – distribúciu
hygienických balíčkov a osvetu v oblasti základnej hygieny pre sýrske rodiny s deťmi
v 3 utečeneckých táboroch (Liti–Derveni, Kalochori a Oreokastro).
Na jeseň sme v táboroch začali rozvíjať úspešnú komunitnú aktivitu – šitie
a štrikovanie, ktorá mala primárne navrátiť ľuďom na úteku sebavedomie, aby sa
cítili užitoční, pomohla im vyplniť voľný čas a v neposlednom rade sa mohli naučiť
nové zručnosti a vyrobiť si na zimu oblečenie na mieru. Táto aktivita sa pre nich
stala doslova terapiou. Preto sme koncom roka vyhlásili na Slovensku zbierku vlny
a látok a naši dobrovoľníci im zaviezli a dokúpili ďalší materiál.
Spolu sme pomohli okolo 30 000 ľuďom, do pomoci sme zapojili vyše 50 dobrovoľníkov
a nadviazali sme úspešnú spoluprácu s viacerými organizáciami (IHA, Samaritans
Purse, UNICEF, UNHCR).

50

dobrovoľníkov
sme zapojili do pomoci

ŠKOLENIA PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
UKRAJINA
Kvôli vojnovému konfliktu na východe Ukrajiny bolo oficiálne presídlených už 980 000
ľudí v rámci krajiny a ďalších 600 000 ľudí našlo útočisko v susedných krajinách.
V týchto ťažkých časoch pomáhajú ľuďom na Ukrajine vo veľ kej miere aj lokálne
neziskové organizácie. Spolu s našimi partnermi sme sa rozhodli tieto organizácie
podporiť a pomôcť im pri budovaní ich vlastných kapacít, aby mohli vykonávať svoju
činnosť vo vojnou postihnutých oblastiach profesionálnejšie a efektívnejšie. V roku
2016 ADRA Slovensko na Ukrajine implementovala medzinárodný projekt ako hlavný
partner v spolupráci s organizáciami PAH - Poľská Humanitárna Akcia, ADRA ČR
a Hungarian Baptist Aid.
V rámci projektu sme na Ukrajine uskutočnili 7 odborných tréningov na témy ako:
Projektový manažment a administrácia, Prieskum potrieb a humanitárna akcia,
Manažment dobrovoľníkov, Monitoring a evaluácia či Krízová intervencia. Ukrajinskí
humanitárni pracovníci sa zúčastnili študijných ciest do krajín V4 a mali k dispozícii
aj odborné online konzultácie.

191

pracovníkov
vyškolili na Ukrajine naši odborníci
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ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA
NOVÝ ŽIVOT PRE 500 FARMÁROV
BUSIA, KEŇA

MARACHI, KEŇA

V zmysle našej filozofie - nerobiť charitu,
ale dávať ľuďom šancu, aby sa postavili
na vlastné nohy a dlhodobo zmenili
svoj život k lepšiemu – sme už v roku
2015 začali s implementáciou projektu
zameraného na podporu chudobných
farmárskych komunít v regióne Busia
na západe Kene, kde je až 40%
nezamestnanosť, extrémna chudoba
a nedostatočný prístup k vzdelaniu.

•

•
•

Ako sa nám darilo v roku 2016?

•

•

•

•
•
•
•

vyškolili sme 50 trénerov, ktorí
učia ostatných farmárov nové
poľnohospodárske techniky
pestovania sezamu
pomohli sme farmárom
zaregistrovať farmárske družstvo a
vytvoriť systém riadenia
farmári úspešne absolvovali tréningy
finančnej gramotnosti, ako správne
hospodáriť s peniazmi
farmári zapojení do projektu pestujú
sezam na ploche viac ako 500 akrov
úspešne máme za sebou 1.
pestovateľskú sezónu
družstvu sme sprostredkovali predaj
12 ton kvalitného sezamu
založili sme súkromnú spoločnosť
v Keni, ktorá dohliada na kvalitu
pestovaného sezamu, rozvíja

522
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POMOC PRE 44 SIRÔT

•

•

projekt a zabezpečuje jeho trvalú
udržateľnosť
vďaka bio a fairtrade certifikácii
farmári budú môcť predávať
svoje produkty pod značkami bio
a fairtrade, čo zvýši hodnotu a
konkurencie schopnosť
ďalší farmári sa hlásia do družstva,
projekt má veľký úspech a dôveru u
miestnej komunity,
získali sme peniaze na stroj na
čistenie sezamu, ďalšiu úrodu
predáme za ešte vyššiu cenu
podarilo sa nám minimalizovať
činnosť sprostredkovateľov, ktorí
sa obohacujú na úkor farmárov
postupne zvyšujeme kvalitu života
komunity

Vďaka zlepšeniu ekonomickej situácie,
môžu farmári svojim rodinám zabezpečiť
nielen
základné životné potreby,
ale vedia zaplatiť aj školu či zdravotnú
starostlivosť svojim deťom a stávajú sa
sebestačnými.

farmárov
má šancu zaplatiť vzdelanie deťom

Koncom roka 2016 sme začali s prieskumom potrieb v sirotinci na hraniciach
Kene a Ugandy, kde sa pastor Mohamed Makongolo so svojou rodinou stará
o 44 sirôt a ďalších vyše 100 polosirôt a detí z extrémne chudobných rodín
v okolí. Na prenajatom pozemku spravuje sirotinec, školu s jedným teplým jedlom
denne a zbor. Jeho prostriedky sú veľmi obmedzené, nakoľ ko žijú len z milodarov
miestnych chudobných domácich a z darov pastora a jeho rodiny.
ADRA Slovensko je prvá organizácia, ktorá im ponúkla pomoc. Aby sme zlepšili ich
podmienky – výživu pre deti, priestor na spanie či vybavenie školy, vyhlásili sme
koncom roka zbierku, vďaka ktorej sme do februára 2017 pre sirotinec vyzbierali
5 369 Eur. Tieto peniaze použijeme v roku 2017 na to, aby sme efektívne a dlhodobo
pomohli vyriešiť ich neľahkú situáciu a aby sa tieto deti neocitli na ulici - bez jedla,
bez školy, bez pomoci. Ďakujeme za vašu podporu a finančné dary.

5 369 €

zbierka pre siroty
na zlepšenie životných podmienok

LEPŠIE HYGIENICKÉ PODMIENKY PRE DETI

BUDOVANIE KAPACÍT

Svetová banka udáva, že okolo 60 % obyvateľstva v Moldavsku žije na vidieku
alebo v malých mestách, kde je malý alebo žiadny prístup k nezávadnej pitnej
vode. Prístup k verejnej kanalizácii má v tejto krajine 790 000 ľudí, čo predstavuje
22,2 % obyvateľov, a to 51,6 % v mestách a iba 1 % na vidieku.
Zlé hygienické podmienky a návyky spôsobujú vysokú chorobnosť u obyvateľstva.
Často choré deti vymeškávajú hodiny v škole a tým sa zhoršuje aj ich vzdelanie
a možnosť sa v budúcnosti lepšie pracovne uplatniť a pomôcť tak nielen sebe,
ale aj rozvoju krajiny.
ADRA Slovensko už roky pomáha v tejto oblasti. V roku 2016 sme zrealizovali
inštaláciu dvoch domových čistiarní odpadových vôd v rámci 2 vzdelávacích
zariadení v regióne Hincesti. Vďaka dobrej spolupráci a angažovanosti aj miestnych
starostov obcí sa podarilo na čističky napojiť aj okolité zariadenia, ako škola,
zdravotné centrum, miestny úrad a tak zvýšiť počet priamych príjemcov pomoci
na 810. Súčasťou projektu bolo aj šírenie osvety medzi obyvateľmi cez rozhlas
a vzdelávacie aktivity v materských školách, na témy sanitácie, hygieny a životného
prostredia. Vzdelávaní boli aj pedagógovia a vychovávatelia zariadení. Aktivity
boli realizované za účasti moldavských a slovenských odborníkov. Ich cieľom bolo,
aby deti získali lepšie hygienické návyky, v ktorých im budú pomáhať aj pedagógovia
v škole a rodičia doma. Takto sme mohli aj vďaka vám zlepšiť podmienky pre vzdelanie
a lepšiu budúcnosť moldavských detí.

Tretí sektor a mimovládne organizácie v Gruzínsku a Arménsku výrazne prispievajú
k rozvoju demokracie, riešeniu konfliktov v spoločnosti a približujú obe
krajiny európskym hodnotám, pričom čelia viacerým výzvam ako sú finančná
poddimenzovanosť, nedostatočná spolupráca zo strany miestnych autorít,
nedostatočná kvalifikácia vlastných pracovníkov.
Spoločný projekt V4 partnerov s Hungarian Baptist Aid z Maďarska a Caritas
Česká republika obsahoval prieskum potrieb mimovládnych organizácií v Gruzínsku
a Arménsku formou osobných stretnutí a dotazníkov. Na základe takto získaných
informácií sme mohli pripraviť odborné tréningy najmä v oblasti fundraisingu
a projektového manažmentu a vyškoliť 50 pracovníkov miestnych mimovládnych
organizácií. Vďaka novým poznatkom z týchto školení môžu neziskové organizácie
v Gruzínsku a Arménsku lepšie čeliť výzvam, s ktorými sa stretávajú, efektívnejšie
riešiť problémy a lepšie pomáhať tam, kde je to potrebné.

HINCESTI, MOLDAVSKO

810

ľudí
sme pripojili k čističkám vody

GRUZÍNSKO, ARMÉNSKO

50

vyškolených pracovníkov
mimovládnych organizácií v Gruzínsku a Arménsku

SLOVENSKÍ DOBROVOĽNÍCI
POMÁHAJÚ VO SVETE

DOBROVOĽNÍK ROKA 2016

Aj v roku 2016 ADRA Slovensko pokračovala so svojím programom zahraničného
dobrovoľníctva, ktorý je realizovaný vďaka finančnej podpore SlovakAid. O túto nezištnú
prácu sa mohli záujemcovia uchádzať zaslaním CV a motivačného listu. Pri výbere sme
zohľadňovali vek (viac ako 22 rokov), ukončené vysokoškolské vzdelanie a výhodou boli
aj pracovné skúsenosti, najmä v oblasti projektového manažmentu alebo fundraisingu.
Vybraní uchádzači absolvovali prípravný tréning a boli vyslaní na svoju misiu. Celkovo
11 ľudí pomáhalo ADRA pobočkám na Ukrajine, v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Keni,
Libanone, Ekvádore, Moldavsku a Gruzínsku. Zapájali sa do prebiehajúcich rozvojových a
humanitárnych projektov a pomáhali pri identifikovaní potrieb a príprave nových projektov
na zlepšenie miestnej situácie a kvality života ľudí.
Pobyt dobrovoľníka trval 6 až 12 mesiacov a pobyt expertného dobrovoľníka
do 2 mesiacov. Bol prínosom nielen pre lokálne komunity, ale aj pre dobrovoľníkov
samotných - tí ocenili aj rozvoj svojich osobných a jazykových zručností či rozšírenie
obzorov cez lepšie spoznanie rozvojovej krajiny. So svojimi skúsenosťami sa
po svojom návrate podelili počas ADRA večerov, diskusií na festivale, v rádiu, v práci
a prostredníctvom článkov a blogov.

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum zorganizovalo aj tento rok udeľovanie ocenení
Dobrovoľník roka. Uskutočnilo sa na Ministerstve zahraničných vecí dňa 10. 4. 2017.
Odborná porota vybrala z 86 nominácií 27 do užšieho výberu, ocenenie získal v každej
z 9-tich kategórií len jeden najlepší. V kategórii Dobrovoľník SlovakAid si ocenenie prevzal
Samuel Čellár - dobrovoľník, ktorého sme vyslali na rok do Kene, kde sa aktívne zapájal
do rozbiehania nášho sezamového projektu na pomoc 500 chudobným farmárom, písal
články za práva miestnych žien a identifikoval rodinu starajúcu sa o 44 sirôt. Samo
sa stal Dobrovoľníkom roka 2016 a spolu s nominovanými dobrovoľníkmi ho prijal
aj prezident Andrej Kiska v Prezidentskom paláci. Blahoželáme!
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dobrovoľníkov
sme zo Slovenska vyslali do 8 krajín

DOBROVOĽNÍKOM ROKA 2016 SA STAL NÁŠ SAMO

‘

Ísť do rozvojovej krajiny ako
dobrovoľník je veľká skúška pre každého,
kto sa na to odhodlá. Netreba sa ale
báť, zoznámite sa s množstvom nových
ľudí a nielen, že spravíte niečo užitočné
a spoznáte cudziu kultúru, ale určite
spoznáte lepšie aj seba samých.
Ja by som dobrovoľníctvo odporúčal
v prvom rade tým ľuďom, ktorí majú
úprimný záujem prispieť svojou troškou
k pozitívnej zmene vo svete. Tak nech
sa najprv zamyslia, aké dôvody ich
k takémuto kroku vedú. Je to síce
dobrodružstvo, ale nie dovolenka.
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SLOVENSKO
INTEGRÁCIA ĽUDÍ NA SLOVENSKU
BRATISLAVA

KOŠICE

Na Slovensku zatiaľ neexistuje štátny integračný program, integrácia osôb
s medzinárodnou ochranou sa realizuje iba prostredníctvom mimovládnych organizácií.
ADRA Slovensko začala od decembra 2016 na území Bratislavy a Západného Slovenska
realizovať integračný projekt pod názvom „STEP 3“, spolufinancovaný EÚ z „Fondu pre
azyl, migráciu a integráciu “, s trvaním do 31. 12. 2019. Projekt implementujeme
v partnerstve s OZ Marginal.
Cieľom projektu je integrácia osôb, t.j. ich začlenenie sa do spoločnosti tak,
aby si udržali vlastnú kultúru a zároveň sa prispôsobili kultúre prijímacej krajiny s cieľom
vyhnúť sa ich asimilácii, separácii a marginalizácii s ohľadom na ich individualitu a mieru
zraniteľnosti. Našim klientom poskytujeme komplexné služby - sociálne, psychologické,
právne poradenstvo a materiálnu aj finančnú pomoc za účelom čo najľahšej integrácie
do majoritnej spoločnosti.
Ľudia, ktorým v rámci tohto projektu pomáhame, boli nútení opustiť svoje domovy
z rôznych závažných príčin ako je prenasledovanie z politických, národnostných
či náboženských dôvodov alebo vojenský konflikt. Pochádzajú z tretích krajín ako
Afganistan, Sýria, Irak, Ukrajina, Líbya, či Irán, Somálsko, Eritrea. Ich cesta do bezpečnej
krajiny je často strastiplná a nebezpečná. Prichádzajú na Slovensko väčšinou iba s tým,
čo majú oblečené na sebe, aby začali nový život úplne od začiatku, bez zázemia, ktoré
väčšina z nás má. Na to, aby sa vedeli čo najlepšie a čo najskôr začleniť do majoritnej
spoločnosti potrebujú zo začiatku kvalifikovanú pomoc. Do projektu STEP 3 prichádzajú
po pobyte v táboroch (v Rohovciach alebo Opatovskej Novej Vsi) po získaní azylu alebo
doplnkovej ochrany na Slovensku.
V ADRA tíme integračného projektu pôsobia 2 terénne sociálne pracovníčky, regionálna
koordinátorka, právna poradkyňa, psychológ a 3 kultúrni mediátori. Venujeme sa
približne 100 klientom, z toho je 13 rodín a 23 maloletých detí. Poskytujeme im pomoc
a asistenciu napr. pri hľadaní ubytovania, lekára, na úradoch. Po určitú dobu je im
poskytovaná finančná podpora na zabezpečenie si základných potrieb. Klienti navštevujú
povinne kurzy slovenského jazyka. Takisto im pomáhame s hľadaním práce. Naším cieľom
je viesť ich k samostatnosti a schopnosti sa začleniť do spoločnosti, aby nemuseli byť
dlhodobo odkázaní na žiadnu formu sociálnej pomoci.
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ľuďom
pomáhame na Slovensku začať nový život

Druhý rok fungovania DC ADRA Košice bol bohatý na aktivity. Po Novom roku rozbiehame
zbierku šatstva a obuvi pre ľudí na úteku. Spopularizovať dobrovoľníctvo nám pomáhajú
aj stále viac obľúbené ADRA večery. Zmysel našej pomoci vidíme aj v darcovstve krvi,
preto vždy na jar a v jeseni organizujeme mobilný odber krvi. Našou novou prijímacou
organizáciou v roku 2016 sa stala DORKA n. o. Košice, ktorá okrem iného ponúka
dočasné ubytovanie rodinám s maloletými deťmi, ktoré prišli o bývanie. Naši dobrovoľníci
sa venujú práve týmto deťom.
Domov sociálnych služieb - DOMKO Košice je našou druhou prijímacou organizáciou.
Dobrovoľníci sem prichádzajú vo svojom voľnom čase k zdravotne postihnutým dospelým.
Aktivity, ktoré im ponúkajú, sú orientované na kreatívne dielne a maľbu s cieľom zlepšiť
funkcie jemnej motoriky rúk, obratnosť. Pri práci prejavujú obrovskú dávku snahy niečo
nové sa naučiť. V obľube je tiež vyšívanie a háčkovanie. Nadaní maliari sa svojimi prácami
už prezentovali aj verejnosti počas júnovej výstavy v Technickom múzeu Košice.
Pomáhame aj v okolí. Po týždňovej recyklácii sme v spolupráci s Priateľmi Zeme
odovzdali nemocnici Kráľovský Chlmec vyzbieranú posteľnú bielizeň a pyžamá. Pomáhame
s vybavením domácností pre sociálne slabé rodiny a v jeseni sme zorganizovali aj zber
paplónov pre našich bezdomovcov.
Aktívne sme sa zúčastnili aj zbierky pre africký sirotinec, zbierky dioptrických okuliarov
pre mladých ľudí v Keni či zbierky vlny a látok pre utečencov v Grécku. Lokálny projekt
– varenie stravy pre bezdomovcov sme začali realizovať s príchodom zimy. Naši
dobrovoľníci tri razy do týždňa ponúkali teplú stravu asi 50 bezdomovcom na najväčšom
košickom sídlisku aj vďaka spolupráci s ACH Košice, ktorá nám poskytla priestory.

75

deťom aj dospelým
venujeme svoj čas či teplú stravu

AKTIVITY V CIRKVI

PR A FUNDRAISING

V roku 2016 ADRA Slovensko aktívne komunikovala s členmi Cirkvi adventistov
siedmeho dňa na Slovensku cez web stránky ADRY a SZ CASD, cez facebook, newsletter
aj mesačníky Spravodajca a Advent. Ľudia v zboroch na Slovensku boli informovaní o tom,
ako, kde a prečo ADRA pomáha, cez zborových administrátorov a v zboroch Bratislava,
Banská Bystrica, Košice, Prešov, Trenčín, Vaďovce, Martin, Žilina, Spišská Nová Ves
a Fiľakovo cez našich nových ambasádorov.
V spolupráci so zbormi sme 26. novembra 2016 zorganizovali celoslovenskú „Sobotu
s ADROU“, ktorej témou bolo Srdce pre druhých. V Bratislave a Banskej Bystrici boli
zorganizované aj benefičné koncerty. ADRA Slovensko ďakuje Petre Pollákovej, Veronike
Bogocz Hankovej a všetkým skvelým spevákom za nádherný a silný zážitok. V rámci
koncertov a Soboty s ADROU bolo na zlepšenie životných podmienok sirôt v Marachi
v Keni vyzbieraných 5 369 Eur. Deti v zboroch vyrobili pre tieto siroty veľ ké papierové
srdcia, ktoré im boli vo februári 2017 doručené a z ktorých mali obrovskú radosť.
Do desiatich zborov na Slovensku boli umiestnené stacionárne pokladničky. Finančné
prostriedky z týchto pokladničiek budú použité na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku
a lokálne projekty zborov, v ktorých je pokladnička umiestnená.
ADRA Slovensko ďakuje všetkým, ktorí v roku 2016 akýmkoľvek spôsobom podporili jej
projekty pomoci. Ďakujeme, že pomáhate s nami!

Aj v tomto roku sme sa aktívne zapájali do rôznych akcií, počas ktorých sme mali
možnosť reprezentovať našu organizáciu ADRA Slovensko. Stretli sme sa s verejnosťou
počas niekoľ kých ADRA večerov, zúčastnili sme sa na Rozvojovom dni, ktorý organizovala
Platforma MVRO, dokonca sme si spolu zabehli Medzinárodný maratón mieru v Košiciach.
Častejšie sme sa objavovali v médiách, napríklad aj vďaka úspešnej kampani Nemám čo
na seba. Do tímu nám pribudli noví šikovní ľudia, rozbehli sme nové spolupráce. Spustili
sme úplne novú web stránku www.adra.sk s online darovacím systémom od Darujme.sk.
Vďaka Podporte.sk nás môžete finančne podporovať pri nákupoch v 700 e-shopoch
bez toho, aby ste platili viac a cez našu online aplikáciu pre daňové priznanie nám viete
veľmi jednoducho darovať 2 % z vašich daní. Všetky novinky môžete sledovať na našej
facebookovej stránke alebo v pravidelnom newslettri. Prihláste sa k jeho odoberaniu
na www.adra.sk, aby ste vedeli, prečo, kde a ako pomáhame, aj to, ako sa môžete
zapojiť a pomáhať s nami.
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ambasádorov
nám pomáha šíriť dobro

37 000

ľudí mesačne
oslovíme cez www.adra.sk a Facebook

Ďakujeme všetkým partnerom, dobrovoľníkom,
pravidelným aj jednorazovým darcom. Veľmi si ceníme vašu pomoc.

ALBANIA

ČESKÁ
REPUBLIKA

MOLDOVA
UKRAINE
LIBANON
KENYA

B OSNA
HERCEGOVINA

ECUADOR

www.faberprint.sk

tlačiareň a vydavateľstvo
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AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

VÝNOSY A NÁKLADY

výnosy 539 390 eur 		
										

verejné zdroje:
prostriedky zo štátneho rozpočtu SR
prostriedky z poukázaných 2 % dane z príjmov FO a PO

súkromné zdroje:
dary
prostriedky z fondov, nadácií a od partnerov
verejné zbierky

322 613 EUR
322 613 EUR
0 EUR			

216 777 EUR 					
34 233 EUR 						
177 982 EUR
4 563 EUR

						
náklady 581 963 eur 						
							

rozvojová spolupráca v Keni a Moldavsku
humanitárna pomoc pre migrantov v Grécku a siroty v Keni
budovanie kapacít na Ukrajine, v Arménsku a Gruzínsku
dobrovoľníctvo v SR a zahraničí
integrácia osôb s poskytnutou medzinárodnou ochranou v SR
iné projekty a činnosti

338 117 EUR 				
130 462 EUR
32 176 EUR 			
50 329 EUR 					
10 343 EUR 		
20 535 EUR

V roku 2016 sme na humanitárne účely vyzbierali nasledovné sumy:
1.
2.

3.
4.
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V rámci verejnej zbierky (na zbierkový účet):
Mimo verejnej zbierky cez darujme.sk:
Sirotinec v Keni 			
Nemám čo na seba, Grécko 				

1 984,81 EUR

Dary pre sirotinec v Keni			
Dary na materiálnu pomoc pre utečencov:
od školy ESŠ v Martine 		
od ADRA Dánsko
od ADRA Nemecko

3 882,25 EUR

140 EUR
865 EUR

1 714,67 EUR
10 000,00 EUR
20 000,00 EUR
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1

3

2
4

5

1 ŠTRIKOVANIE AKO PSYCHOHYGIENA
Thessaloniki, Grécko
2 NÁVŠTEVA SIROTINCA
Marachi, Keňa

7

6

3 DISTRIBÚCIA POMOCI
Slavonski Brod, Chorvátsko
4 RODINA V UTEČENECKOM TÁBORE
Slavonski Brod, Chorvátsko
5 FARMÁRKA PREOSIEVA SEZAM
Busia, Keňa
6 VYDÁVANIE STRAVY BEZDOMOVCOM
Košice, Slovensko
7 SUŠENIE SEZAMU
Busia, Keňa
8 DOBEHLI SME MARATÓN
Bratislava, ADRA tím

8
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foto: Soňa Maletz

nedokážeme
pomôcť každému,
ale spolu

pomôžeme
mnohým

Staň sa teraz naším pravidelným darcom a pomáhaj s nami ľuďom
v núdzi v rozvojových krajinách a na Slovensku.
Aj ty môžeš niekomu zmeniť život - pravidelným online darom,
2 % z daní či vkladom na účet:
SK69 0200 0000 0030 0447 8451
Sabinovská 8
821 02 Bratislava

office@adra.sk
www.adra.sk

ADRA Slovensko

