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Milí priatelia,

Pri jednej z pyramíd kedysi slávnej mayskej civilizácie v meste Tulúm 
na mexickom poloostrove Yucatán stojí tabuľa s nasledovným textom:
„Predstavte si, že ste domorodý obyvateľ a jedného rána sa 
prechádzate po skalnom útese, keď zrazu na horizonte zbadáte 
karavely, obrovské španielske lode, ktoré sa blížia k vašim brehom. 
Nikdy ste nič podobné nevideli a považujete ich za niečo nadprirodzené.
„Vžite sa do kože španielskeho moreplavca, ktorý zrazu na obzore 
zbadá kus zeme, pevninu, neskôr kontinent, o ktorom nikto neveril, 
že vôbec existuje a civilizáciu, ktorú dovtedy Európania nepoznali.“

Aj keď dnes je už takmer nemožné zažiť takéto objavy a svet je 
globalizovaný stretnutím s inakosťou, odlišná kultúra môže prebehiať 
aj v bežnom živote v našom mikrosvete. Na jednej strane si pomáhame 
svet zaškatuľkovať, upratať do šuflíkov a vytvárame si stereotypy, 
predstavy, nielen napr. o deťoch z rozvrátených sociálne slabých 
rodín, utečencoch, Ukrajincoch bojujúcich za svoju krajinu, moslimoch, 
fyzicky znevýhodnených ľuďoch ale aj o nás samých. Tieto stereotypy 
nám život vedia niekedy uľahčiť, inokedy sú zdrojom predsudkov a 
bariér v medziľudských vzťahoch. Verím, že aj výročna správa môže 

prispieť k tomu, aby sme sa na veci pozreli z inej perspektívy.

ÚVODNÝ PRÍHOVOR

Daniel Kaba
Riaditeľ

ADVENTISTICKÁ AGENTÚTA PRE POMOC A ROZVOJ

Pomáhame ľudom. Meníme životy.

2008 - 2011
Daniel Dräxler

sme vyškolili samých 
super ľudí

od 2016
Daniel Kaba

sme vyškolili samých 
super ľudí

x - x
Peter Talaj

sme vyškolili samých 
super ľudí

x - x
Zvonko Mezga
sme vyškolili samých 
super ľudí

x - x
Pavel Cimerman
sme vyškolili samých 
super ľudí

2012 - 2015
Marcel Kaba
sme vyškolili samých 
super ľudí

Riaditelia
1993 - 2017

ADRA Slovensko



Daniel, Klaudia, Peťo, Alenka, Boďa, Barborka, Peťo, 

Ivanka, ....a Adráčik (háčkovaný reportér)   

                              
                              

      PPP

je súčasťou medzinárodnej siete 

organizácií ADRA, s ktorou aktívne 

spolupracuje, ale nemá zahraničnú 

finančnú ani personálnu účasť a 

nepodlieha priamemu riadeniu zo 

zahraničia. ADRA Slovensko vznikla 

v roku 1993 a je aktívnym členom 

slovenskej Platformy MVRO. 

www.adra.sk 

ADRA SLOVENSKO

(Adventist Development and Relief 

Association) je profesionálna 

humanitárna a rozvojová 

organizácia. Vznikla v roku 1956 

a pôsobí vo viac ako 130 krajinách 
sveta.

www.adra.org 

ADRA - ADVENTISTICKÁ AGENTÚRA

PRE POMOC A ROZVOJ

ZAMERANIE ORGANIZÁCIE

•	 VZDELÁVANIE

•	 BUDOVANIE KAPACÍT OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

•	 HUMANITÁRNA POMOC

•	 PRÁVNA POMOC

Aj vďaka vašej pomoci a podpore 
pomáhame ľuďom v núdzi a meníme ich 
životy k lepšiemu

POMOC NA SLOVENSKU

POMOC V ZAHRANIČÍ

NÁŠ TÍM

Prijali sme pozvanie prezidenta SR 

Andreja Kisku na pracvnú cestu do Kene. 

(február 2017)Cestujeme spolu na hory alebo chodíme behať

100. 000 € 

20. 000 € 

Boda Oravcova
v 141 krajinách…�

Boda Oravcova
100.000
20.000
- bez medzier za bodkami :)�

Boda Oravcova
Tuto fotku vidim teraz az moc svetlu… Poslala som ti original velkost…�
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vzdelávame dobrovoľníkov a pracovníkov tretieho sektora, aby 
mohli pomáhať ľuďom v núdzi ešte lepšie a efektívnejšie

Slovensko, Francúzsko, Krakov, Kyjev, Albánsko, Alžírsko

BUDOVANIE KAPACÍT
9

NEZISKOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ

sme trénovali v oblast
 prijímania a efektívnejšie-
ho manažovania dobrovoľ-

níkov (Projekt HVM,
v spolupráci s Francúz-

skom a Estónskom)

230

ŠTUDENTOV
V MARTINE

sa zúčastnilo našich 
prednášok zamera-
ných proti xenofóbii

a netolerancii

192

SOCIÁLNYCH
PRACOVNÍKOV

sme s 8 expertmi z 
V4 vyškolili v oblasti-

ach ako psycho-sociál-
na pomoc, integrácia 

utečencov
či prevencia proti 

xenofóbii
(3 konferencie, 2 tré-

ningy)

Boda Oravcova
vyhodme celu zatvorku - 3 konferencie, 2 treningy… - VON�

Boda Oravcova
v oblasti - chyba i

inak dost su porozdelovane tie slova, ale asi sa to neda zalomit lepsie, co?�
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Ocenenie Dobrovoľník roka SlovakAid
si za pomoc na tomto projekte prevzal náš Samuel Čellár

Podporujeme vyše 500 farmárskych rodín v Keni v chudobnej 
časti Busia, aby boli sebestačné a mohli poslať svoje deti do školy

či zabezpečiť im potrebnú zdravotnú starostlivosť

rozvojová spolupráca

Keňa, Busia, Marachi

PESTOVANIE SEZAMU
ZÍSKALI SME CERTIFIKÁCIE

BIO A FAIRTRADE

vďaka ktorým môžu farmárske rodiny 
predať vypestovaný sezam za výhodnejšiu 

cenu

NOVÝ STROJ NA ČISTENIE SEZAMU

sme pre našich farmárov a farmárky zakúpili
v Číne a zabezpečili sme jeho dopravu do 

Boda Oravcova
Busia, aby… - pred aby je asi medzera navyse…�

Boda Oravcova
dopravu do Kene



každoročne do sveta vysielame madých ľudí, ktorí pomáhajú na 
rozvojových projektoch a zároveňmajú možnosť zlepšiť si

svoje zručnosti a spoznať novú krajinu a nových ľudí

Filipíny, Albánsko, Libanon

ROZVÍJANIE

DOBROVOĽNÍCTVA

3 

22   

44   

ALBÁNSKO JE KRAJINOU 
VÝZIEV A KAžDODENNÝCH 

PREKVAPENÍ. OBJAVILA 
SOM V SEBE KREATIVITU A 
SILU, O KTOREJ SOM ANI 

NETUŠILA.

Veronika Zimová
dobrovoľníčka

12 mesiacov ADRA Albánsko
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2 dobrovoľníčky 
sa nám vrátili z 
pobytov - Edit 
z Libanonu a 
Janka z Albánska, zorganizovali sme s nimi zaujímavé 
diskusie pre 
verejnosť v 
Bratislave aj v 
Košiciachvyškolili sme a vyslali do 

sveta ďalšie 2 dobrovoľníčky - 

Barborku na Filipíny a Veroniku 

do Albánska

Boda Oravcova
zároveň majú - chyba medzera medzi slovami�

Boda Oravcova
12 mesiacov v ADRA Alb. - chyba v

Boda Oravcova
vieme dat este toto niekam?
Sledujte pomoc našich dobrovoľníkov na www.facebook.com/adraslovensko
�



 ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, pomáhame 
začať nový život v bezpečí na Slovensku, aby sa čo najskôr 

dokázali postaviť na vlastné nohy a boli sebestační

integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou v SR

Slovensko

STEP 3

63

DEŤOM

sme darovali
vyzbierané oblečenie
a školské pomôcky

12

OSOBÁM

sme pomohli nájsť si 
prácu, ďalším sme po-
skytli pomoc pri podni-

kaní

120

ĽUĎOM

sme celý rok
poskytovali kvalifiko-
vané poradenstvo, 
sociálne, právne a 

psychologické služby

VYHRALI SME SÚD

vyhrali sme súd, vďaka ktorému náš 
klient v núdzi konečne získal azyl,

na ktorý mal právo
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Boda Oravcova
asi dve medzery navyse:

ludom, ktori - pred ktori
na Slovensku, aby - pred aby
�

Boda Oravcova
je tam 2x text: vyhrali sme súd, dajme VON :)�

Boda Oravcova
cislo 12 je v strede kruhu ci uteka dolava? :)



poskytujeme právnu pomoc pre ľudí v núdzi na Slovensku, ktorí 
vďaka našim právnym radám dokážu vyriešiť častokrát,

veľmi zložité životné situácie

bezplatná právna pomoc ľuďom v núdzi  

Slovensko

PRÁVNA POMOC

RODINNÉ PRÁVO

špecializujeme sa na
rodinné právo a po-
moc pre najzraniteľ-
nejšie osoby - deti

139

ĽUĎOM

v núdzi sme od mája 
2017 bezplatne

poradili
a pomohli

OSOBÁM

sme posktli stále
právne zastúpenie

2
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Boda Oravcova
pridat slovo službám a ciarka von:

…vďaka našim právnym radám a službám dokážu vyriešiť častokrát CIARKA VON veľmi zložité životné situácie
�

Boda Oravcova
prosim upravit vsetky 3:

FINAL:
- 139 ľuďom v núdzi sme od mája do decembra 2017 bezplatne poradili a pomohli
- rodinné právo - špecializujeme sa na právnu pomoc rodinám a najzraniteľnejším osobám - deťom
- 2 osobám poskytujeme stále právne zastúpenie
�



budujeme ADRA KIT - prvé komplexné odborné centrum 
psycho-sociálnej a právnej pomoci obetiam násilia na 

Slovensku, pretože len dlhodobá a komplexná pomoc je podľa 
nás účinná. Pomáhame obetiam vymaniť sa z násilníckych 

vzťahov a začať žiť dôstojný život.

pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia

Slovensko, Bratislavský kraj

Krízový Intervenčný Tím

3
HĽADÁME
RIEŠENIA

na úradoch, v pra-
covnom tíme BSK aj 
na konferenciách na 
tému násilia, kde ak-
tívne vystupujeme

KRÍZOVÝ
INTEVENČNÝ

TÍM

je mobilný tím odbor-
níkov, ktorý dokáže 
pomáhať obetiam aj 

priamo

ANONYMNÉ
DISKUSIE

„Hovorme o násilí na
hlas” pre laickú aj 

odbornú verejnosť or-
ganizujeme postupne 
po celom Slovensku
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Boda Oravcova
male i, male t

�

Boda Oravcova
ADRA KIT

je…�

Boda Oravcova
nahlas - ma byt spolu, jedno slovo…�

Boda Oravcova
cislo 3 - uz nema vyznam…
ikona uradnej budovy?
neviem, aku ikonu maju riesenia :))�



pomáhame ľuďom, ktorí sa ocitnú v humanitárnych krízach a 
nedokážu si pomôcť sami, pretože pomoc je prejavom ľudskosti 

a Božej lásky

Grécko, Keňa

Humanitárna pomoc

DISTRIBÚCIA HYGI-
ENICKÝCH POTRIEB

sýrskym rodinám v 3 
utečeneckých tábo-
roch v Grécku sme 

rozdali takmer 2 000 
zubných kefiek od

Curaprox Slovensko

BEZ VODY
NIE JE žIVOT

na problémy s vodou 
sme spoločne upozor-

nili na Rozvojových 
dňoch Platformy 

MVRO v Košiciach, 
Banskej Bystrici a 

Bratislave 

SPOLU
PRE KEŇU

sme s ďalšími 3 org. 
vyzbierali takmer 26 
tisíc Eur na pomoc 
ľuďom trpiacim ex-
trémnym suchom a 

spoločne sme opravili 
studne v 34 dedinách
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70
SIROTÁM V KENI 

sme za vyzbierané peniaze poskytli 
stavebný matriál na novú budovu pre deti, 
postele, matrace, oblečenie, potraviny
a hygienické potreby

Boda Oravcova
slovo hygienických - celé do druhého riadku? je rozdelené nesprávne…
hy-gie-nic-kých…�

Boda Oravcova
materiál, chyba �



naši dobrovoľníci v Košiciach celoročne podávajú pomocné ruky 
znevýhodneným, osamelým matkám s deťmi, ľuďom bez domova 

či rodinám v krízových situáciách.
- odborná pomoc sociálne odkázanej rodine s detským 

onkologickým pacientom
- príprava projektu Podpora rodinám, ktoré sa nachádzajú v 

krízovej situáciii

Benefičný koncert, maratóny, výstavy fotografií

Košice

DC ADRA

aktivity dobrovoľníckeho centra

8 

60
ĽUDÍ BEZ DOMOVA

dostáva vďaka našim 
dobrovoľníkom počas zimného 
obdobia teplú stravu a milé 

slovo

MOBILNÉ
ODBERY KRVI 

organizujeme vďaka 
ochotným darcom niekoľ-
kokrát do roka v priesto-

roch CASD

DORKA

aktivity s deťmi v centre 
pre obnovu rodiny

MAšLIČKOVO

homotná pomoc
marginalizovaným

skupinám

RECYKLÁCIA 
ŠATSTVA A OBUVI

každoročne dávame 
veciam druhý dych

a zbierame potrebné veci 
pre ľudí v núdzi
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Boda Oravcova
veľkosť písma :)�

Boda Oravcova
hmotná - o navyše :)�





PRIAMA VÝŤAŽKOVÁ


