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Výročná
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To bol ale rok
Začínal celkom sľubne. Rozbehnuté projekty na Blízkom Východe
i na Balkáne bežali podľa plánu,
pripravili sme humanitárnu
pomoc do Afriky, začínali sme
implementovať
projekty,
ktoré nám boli schválené
v závere predchádzajúceho roka, pracovali sme na
príprave nových rozvojových projektov... Vtedy
ešte nikto netušil, že po
prvýkrát v histórii nás
ako blesk z jasného neba
zastihne pandémia, ktorá
obrátila celý svet hore nohami.
Pre nás – humanitárne organizácie – to bola veľká výzva
kde a ako sa zapojiť do pomoci. Nastal čas odovzdať svoje
skúsenosti zo zahraničných misií
aj doma na Slovensku. Od prvých
dní sme boli zdravotníckymi inštitúciami prizvaní k spolupráci, a tak sme
sa dostali do prvej línie boja s covidom-19.
Výnimočné situácie si vyžadovali výnimočné riešenia a práve tu sme využili naše skúsenosti
i schopnosť pružne zareagovať na akútne potreby.
Ďalej to je už náš spoločný príbeh. Po prvej vlne, kedy sme vďaka prísnym opatreniam
a mimoriadnej disciplinovanosti ľudí boli na tom asi najlepšie v EÚ, sme akosi zaspali
na vavrínoch. Mnohí sa nechali presvedčiť, že to všetko bolo zbytočné obmedzovanie
osobnej slobody a ten vírus vlastne ani nejestvuje... Dôsledky na seba nenechali dlho
čakať a v druhej vlne sme sa zrazu na určitý čas ocitli medzi krajinami, ktoré na tom boli
najhoršie.
Nikdy nezabudnem na bezradné pohľady lekárov a zdravotníkov na preplnených pandemických oddeleniach, kde sme pomáhali s logistikou. Nevyspytateľný vírus si bezohľadne vyberal obete medzi starými i mladými a zdravotníci, ktorí s ním dni i noci bojovali,
sa ocitli na pokraji síl. Ani oni sa však nedokázali vždy ochrániť, nemal ich kto zastúpiť
a často sa do nemocnice vrátili ako pacienti. Mnohým žiaľ ani ich kolegovia nedokázali
pomôcť. Aj mne pandémia vzala niekoľko dobrých priateľov, po ktorých ostalo prázdne
miesto...
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V prvej línii boja s pandémiou
COVID-19 na Slovensku
Okrem pandémie koronavírusu sme sa stali obeťou pandémie šírenia rôznych hoaxov
a konšpirácií, ktoré rozdelili spoločnosť a otrávili ľudí. Politici ani médiá akosi nedokázali odolať pokušeniu využiť šírenie negatívnych správ na to, aby si získali pozornosť
a svojich priaznivcov. Chcem však vyjadriť veľké poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí ostali zodpovední nie vďaka tomu, čo museli počúvať od politikov a z médií, ale ktorí ostali
zodpovední napriek tomu, čo museli počúvať od politikov a z médií.
Pandémia však priniesla aj niekoľko veľmi pozitívnych vecí. Stretli sme sa s neobyčajnou mierou ľudskej obetavosti, spolupatričnosti a akéhosi osobného hrdinstva. Hlásilo
sa nám množstvo dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní pomáhať v zázemí, ale aj obliecť si
skafander a ísť do prvej línie v červených zónach nemocníc a DSS. Pomáhali dni a noci,
vzali na seba riziko a niektorí sa pri tejto službe aj sami nakazili. Prebudili sa štedrí donori i drobní darcovia – obyčajní ľudia, ktorí svojím malým darom podporili veľké činy
obetavosti.
Pandémia zasiahla aj náš humanitárny sektor a vynútila si množstvo zmien v rozbehnutých projektoch. Vyslaní dobrovoľníci sa museli za dramatických okolností vrátiť domov, skomplikovalo sa vysielanie ďalších. Osobné medzinárodné stretnutia a tréningy
nahradili nekonečné online mítingy, implementácie projektov sa predlžovali... Otvorili
sa nám však aj nové potreby a možnosti humanitárnej pomoci krajinám, kde pandémiu
nezvládali.
Napriek mnohým prekážkam sa nám podarilo vyslať pracovníkov do Afriky a rozbehnúť
našu humanitárnu misiu v Ugande a Rwande. Prišli práve včas pomáhať do oblasti, kde
žije 123 000 utečencov.
Čo nás čaká? Po tomto roku som opatrnejší v predpovediach. Jedno však viem s istotou
– situácia trpiacich ľudí vo svete sa radikálne zhoršila a musíme sa pripravovať na oveľa
vážnejšie humanitárne krízy ako kedykoľvek predtým. A práve toto sme prijali ako naše
prvoradé poslanie.
Rok 2020 veľmi posilnil náš tím. Ťažké rozhodnutia a veľké výzvy nás spojili a dodali
nám vedomie, že humanitárna a rozvojová pomoc je skutočne život zachraňujúce poslanie, pre ktoré stojí za to pracovať a obetovať svoje sily a schopnosti. Ďakujem všetkým
kolegom i dobrovoľníkom, ktorí obetavo spojili sily pre dobrú vec. Ďakujem drobným
darcom i významným donorom, ktorí nás prekvapili svojím: „Ako by sme mohli podporiť
vašu službu?“
Uvedomujeme si, že nezachránime celý svet. Ale sme odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli tam, kde pomôcť dokážeme.


Stano Bielik - riaditeľ
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Aktívne sme sa zapojili do krízového manažmentu hneď v prvých mesiacoch pandémie,
kedy COVID-19 zasiahol Slovensko nepripravené:

1. Budovanie prvých testovacích centier
Pandémia koronavírusu COVID-19 sa stala pre nás výzvou
a zároveň príležitosťou využiť skúsenosti zo zahraničných
humanitárnych misií doma. Keď prišla prosba o spoluprácu z Infektologickej kliniky v Bratislave na Kramároch, hneď sme sa pustili do práce. Úloha: do 48 hodín
vybudovať prvé stredisko na testovanie pacientov
vonku na parkovisku mimo budovy nemocnice, aby
sme chránili pred šírením nákazy zdravotníkov i pacientov a zabránili kontaminácii priestorov nemocnice.
Zabezpečili sme kontajnerové bunky, ktoré slúžia
ako ordinácie na vyšetrenie pacientov aj na odbery.
Ako čakáreň sme najprv postavili stanové prístrešky.
Ukázalo sa však, že tento príbeh je na dlhšie, pridala
sa zima a prudký vietor, preto sme stany vymenili za
drevené prístrešky. Všetko sme museli zvládnuť mimo ordinačných hodín, teda v noci. Riešenie sa ukázalo ako praktické a tak sa testovanie v kontajnerových bunkách rozšírilo po
celom Slovensku.

2. Pomoc nemocniciam
Pacientov s diagnózou COVID-19 pribúdalo. Na oddeleniach nemocníc začali vznikať
„červené zóny“, kde platia prísne epidemiologické opatrenia. ADRA dostala úlohu urýchlene vybudovať ľahké deliace priečky (filtre) z lexanu, ktoré by oddelili červené zóny
a chránili pacientov i personál nemocnice. Pripravili sme technické riešenie, nemocnice vytvorili podmienky, sponzori
poskytli zdroje.
Na niektorých oddeleniach to bolo jednoduché,
lebo sme stihli zóny pripraviť ešte pred príchodom prvých pacientov. Inde sme však museli
pracovať spolu so zdravotníkmi za plnej prevádzky na oddeleniach, kde ležia pacienti
s diagnostikovaným COVID-19, napojení na
prístrojoch s umelou ventiláciou. Tak sme si
vyskúšali, ako sa človek zapotí v skafandri
a ako si musí dávať pozor na každý pohyb.
Zdravotníci, ktorí takto pracujete celé dni
a noci, máte náš rešpekt!
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Humanitárne a rozvojové projekty
v zahraničí
Naši dobrovoľníci pomáhali aj pri reprofilizácii, sťahovali sme celé oddelenia nemocníc,
aby sme pripravili miesto pre nápor pacientov. Boli to náročné dni a noci pre zdravotníkov i pre náš ADRA tím.

3. Pomoc pre seniorov v domovoch sociálnych služieb
Naši seniori sú najviac ohrozenou skupinou počas pandémie COVID-19. Dlhodobá izolácia od rodiny a život v podmienkach prísnej karantény nijako nepridáva k psychickej
pohode a oslabuje imunitu. Preto sme sa zamerali na pomoc domovom sociálnych služieb (DSS).
V prvej vlne pandémie sme sa snažili zaistiť to najpotrebnejšie: vitamínové doplnky, dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky či nové prikrývky. Veľkou pomocou sú aj germicídne žiariče, ktoré pomáhajú dezinfikovať prostredie od vírusov a baktérií.
Skutočnou krízou v DSS však bola druhá vlna. Nakazili sa klienti aj
zamestnanci a chýbali opatrovatelia či zdravotníci, ktorí by sa
o seniorov postarali. V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sme koordinovali vyslanie našich
dobrovoľníckych „HELP tímov“, ktoré slúžili seniorom
aj v rizikovom prostredí. Prežiť celý týždeň v ochranných odevoch, zatvorení v covidovej bubline na
oddelení pre klientov chorých na koronavírus je
naozaj výzva pre tých najobetavejších. „Bola to
ťažká, ale veľmi dôležitá skúsenosť. Každý by si to
mal vyskúšať. Inak by sme si potom vážili prácu
ľudí, ktorí sa starajú o našich starkých,“ hodnotí
jeden z ADRA dobrovoľníkov.
V priebehu posledných mesiacov sme rôznou
formou pomáhali vo viac ako 130 domovov sociálnych služieb po celom Slovensku.

1. LIBANON – prístup k vode pre miestnych
a utečencov
Libanon, krajina počtom obyvateľov porovnateľná so Slovenskom, hostí približne 1,5 milióna utečencov z vojnou
zmietanej Sýrie. Aktuálne je tak hostiteľom najväčšieho
podielu utečencov na obyvateľa na svete. Miestna infraštruktúra však nie je uspôsobená na nečakane vysoký nápor užívateľov. Takmer dve tretiny ľudí v Libanone nemajú stabilný prístup k pitnej vode.
Výnimkou nie je ani obec Hay Al Shaab Wal Zahraa neďaleko mesta Baalbek na východe krajiny, kde sa k 21 000 miestnym obyvateľom dlhodobo usadilo približne 8 000 utečencov.
Práve tu sme sa rozhodli podať pomocnú ruku a vybudovali sme
veľkokapacitnú nádrž na pitnú vodu s objemom 500m3. V neformálnych stanových usadlostiach obývaných utečencami sme sa venovali aj
ďalším aktivitám:
• Menší vodojem s úžitkovou vodou (10 000 litrov) sme nainštalovali v usadlosti pozostávajúcej zo 40 stanov, kde žije 220 utečencov.
• Zabezpečili sme hygienické a dezinfekčné balíčky pre 70 sýrskych rodín na úteku.
• Organizovali sme školenia o šetrnom a bezpečnom zaobchádzaní s vodnými zdrojmi,
ktoré prispievajú k dlhodobej udržateľnosti našej pomoci.
V Libanone pomáhame v spolupráci s partnerskou ADRA Lebanon a projekt realizujeme
vďaka podpore SlovakAid - Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

2. Rozsvietili sme v nemocnici ITIBO (Keňa)
Malá nemocnica v horskej dedinke Itibo na západe Kene je miestom, kde už od roku 2005
pomáhajú tímy lekárov a medikov z ADRA Česko. Vďaka donorom z Čiech i Slovenska tu
boli vybudované a vybavené ambulancie, lôžková časť, operačná
sála, laboratórium, pôrodnica, jednotka intenzívnej starostlivosti či stomatologická ordinácia.
Elektrická sieť v Itibe je veľmi nestabilná. Denne dochádza k výpadkom dodávky elektriny. Ak sa to stane
počas operácie alebo sa zastavia prístroje udržiavajúce životne dôležité funkcie pacientov na jednotke
intenzívnej starostlivosti, následky bývajú fatálne.
Nemocnica Itibo sa stará o pacientov v okruhu
viac ako 20 km a musí zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre dospelých i deti, vrátane pôrodov,
úrazov, infekcií či liečby HIV.
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V januári 2020 sme vycestovali do Kene s tímom dobrovoľníkov-elektrikárov a pre nemocnicu sme nainštalovali záložné zdroje elektrickej energie so solárnymi panelmi. Slnko svieti zadarmo a v Keni obzvlášť intenzívne.

ci organizácie ADRA som získal semienka, priesady, záhradnícke náradie a skúsenosti,
ktoré som mohol odovzdať svojim susedom. Teraz už spoločne pestujeme zeleninu pre
obživu našich rodín v niekoľkých záhradách.“

Zdravotná sestra Margaret zasvätila svoj život práci v tejto nemocnici. Ako skúsená
pôrodná sestra priviedla na svet množstvo detí. Celé roky tu bola jedinou kvalifikovanou
zdravotníčkou a často musela zastúpiť aj prácu lekára. Keď po troch týždňoch našej práce nemocnica začala svietiť napriek tomu, že všade na okolí nastala tma, Margaret nás
vyobjímala. „Teraz už nikto z našich pacientov nemusí zomrieť len preto, že nemáme
elektriku! To je pre nás nepredstaviteľne cenný dar...“

V Ugande a Rwande pomáhame v spolupráci s partnerskými ADRA Uganda a ADRA
Rwanda a projekt realizujeme vďaka podpore SlovakAid - Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Projekt sme rozbehli tento rok, avšak v Ugande plánujeme pomáhať dlhodobo, takže hlavné aktivity pomoci sú ešte pred nami.

Koncom roka sme dostali ďakovný list od vedenia nemocnice. Aj vďaka energetickej nezávislosti a záložným zdrojom úspešne prešla certifikáciou a bola oficiálne zaradená do
siete nemocníc tej najvyššej kategórie v Keni.
Elektrinu do nemocnice v Itibe sme priniesli vďaka darom súkromných donorov a podpore Nadácie EPH.

3. UGANDA a RWANDA – potravinová sebestačnosť pre utečencov
aj miestnych
Uganda hostí na svojom území 1 400 000 utečencov z Konga, Etiópie, Južného Sudánu,
Rwandy či Burundi. Pre ľudí utekajúcich kvôli občianskym nepokojom, násilnostiam,
vojnám a klimatickým zmenám majú v Ugande netradičné riešenie. Utečencom vyčlenili
oblasť a pridelili pozemky o veľkosti 30x30 metrov, aby si mohli postaviť príbytok a pestovať zeleninu i ovocie pre vlastnú obživu. Využiť sa musí každý meter. Štátna finančná
podpora je veľmi nízka - v prepočte 0,20 USD na osobu na deň - utečenci sú tak zväčša
v humanitárnej núdzi. Okrem utečeneckej komunity sú však v ohrození aj miestni obyvatelia v Ugande a Rwande. Mnohé rodiny žijú v podobne skromných podmienkach, ich
životnú úroveň a možnosti sebarealizácie znižuje chudoba. Rozhodli sme sa im pomôcť,
aby sa dokázali uživiť z vlastnej záhradky.
Utečencom aj miestnym v núdzi poskytujeme kvalitné osivo,
sadeničky a pomáhame im zefektívniť pestovanie zeleniny
a ovocia na neveľkej výmere pôdy, ktorú majú k dispozícii. Priamo v centre utečeneckej usadlosti Kyaka II sme
dostali od vlády pozemok, na ktorom ADRA buduje
farmu na pestovanie priesad a zeleniny. Súčasťou
je aj tréningové centrum, kde sa prijímatelia našej
pomoci učia ako čo najúčinnejšie využívať pôdu.
Každý účastník tréningu odovzdáva svoje poznatky a skúsenosti najmenej desiatim susedom a známym vo svojom okolí.
Emmanuel Balagizi prišiel do utečeneckej oblasti
z Konga. Vedie komunitu 43 susedov, ktorí prichýlili aj 22 sirôt a 26 vdov. Absolvoval kurz na našej
farme a stal sa jedným z trénerov. „Kým ste neprišli,
netušil som, kde je na mape Slovensko. Vďaka pomo8

4. SRBSKO – prístup k hygiene a zdravotnej starostlivosti pre ľudí
bez domova
V srbskom Belehrade žije odhadom až 10 000 ľudí na ulici či v provizórnych prístreškoch.
V situácii bezdomovectva sa nachádzajú aj rodiny s deťmi. Ľudia bez
domova v Srbsku zväčša nemajú prístup k hygienickým zariadeniam a ani k lekárskej starostlivosti, keďže nemajú zdravotné
poistenie. Túto situáciu ešte zhoršil príchod pandémie COVID-19, kedy správne hygienické návyky a zdravotná starostlivosť doslova zachraňujú zdravie a životy. Našu pomoc sme sa rozhodli smerovať na sprístupnenie týchto
základných služieb pre ľudí, ktorých životné okolnosti
pripravili o domov.
Naším pomocníkom je DrumoDom - špeciálne upravený autobus so sprchami, toaletou, priestormi pre
lekárske vyšetrenia a holičské služby. Výhodou DrumoDomu je, že dokáže pomoc priviezť priamo k tým,
ktorí ju potrebujú. Ľudia bez domova tak majú jednoduchší a pravidelný prístup k dôstojným hygienickým
podmienkam. Pre našich klientov distribuujeme aj čisté
oblečenie či hygienické balíčky.
Slavko, jeden z užívateľov služieb DrumoDomu, si prácu
ADRA pochvaľuje: „Máme šťastie, že sa tu môžeme osprchovať
a operú nám oblečenie, aby sme boli čistí.“
Okrem hygienických služieb poskytujeme základnú zdravotnú starostlivosť. Dva lekárske tímy priamo v teréne vyhľadávajú ľudí bez domova a ponúkajú im
základné vyšetrenie a konzultácie konkrétnych zdravotných problémov, s ktorými sa
práve pasujú. Špeciálna pozornosť sa venuje symptómom COVID-19 a v prípade podozrenia na toto ochorenie ADRA tím zaisťuje testovanie a odborné vyšetrenie. Ľudia bez
domova často trpia aj rôznymi chronickými ochoreniami: Náš tím im pomáha sprostredkovať vyšetrenia a uhradiť potrebné lieky.
V Srbsku pomáhame v spolupráci s partnerskou ADRA Srbsko vďaka podpore SlovakAid
- Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.
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Humanitárne a rozvojové
dobrovoľníctvo v zahraničí
Rok 2020 bol na dobrovoľníctvo v zahraničí obzvlášť neprajný. Zatvorené
hranice, cestovné obmedzenia a všeobecná hrozba pre zdravie spôsobili predčasné ukončenie niektorých prebiehajúcich dobrovoľníckych
vyslaní a odloženie takmer všetkých plánovaných výjazdov. Aj napriek nepriaznivej situácii sa nám však podarilo vyslať niekoľko
dobrovoľníkov.
V rámci slovenského národného programu vysielania dobrovoľníkov sme vďaka podpore SlovakAid - Slovenskej agentúry pre
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - vyslali štyroch dobrovoľníkov na rozvojové projekty:

Humanitárnych dobrovoľníkov sme vyslali aj cez európsky program EU Aid Volunteers.
V roku 2020 sme boli zapojení do dvoch projektov vysielania dobrovoľníkov súčasne:
V rámci projektu Humanitárni dobrovoľníci v akcii (Humanitarian Volunteers in Action) sme vyslali piatich dobrovoľníkov:
Arancha Ferrer de la Cruz – Albánsko, organizácia National
Center for Community Services
• Dobrovoľníčka Arancha zo Španielska poskytovala fyzioterapiu 30 klientom komunitných centier, ktorí majú
funkčné poruchy hybnosti a z dôvodu sociálneho vylúčenia či ekonomických problémov nemajú prístup
k tomuto typu zdravotnej starostlivosti.
Laura Naw, Cyriakus Bräutigam – Albánsko, organizácia ADRA Albania

Andrij Dichťaruk – Moldavsko, organizácia EcoVisio
• Andrij asistoval na projektoch pre rozvoj vidieckych sociálnych podnikov a ekologických spôsobov využívania energií. Andrij bol nominovaný na ocenenie Dobrovoľník
roka 2020, ktoré úspešne získal!

• Laura z Talianska a Cyriakus z Nemecka asistovali na
projektoch pomoci zraniteľným komunitám rómskych
a egyptských rodín v Tirane v oblasti zlepšovania školskej
dochádzky detí, ale i zvyšovania čitateľskej, numerickej gramotnosti a sociálnych kompetencií dospelých. Dobrovoľníci prišli
aj s vlastnou osvetovou kampaňou, keď formou bábkových predstavení približovali dôležitosť vzdelávania viac ako 500 deťom a rodičom z týchto komunít.

Jozef Baňás – Gruzínsko, organizácia International Center for Peace and Integration
• Jozef sa venoval mládeži z komunity presídlených ľudí z konfliktných regiónov Južné
Osetsko a Abcházsko. Pomáhal rozvíjať aktivity globálneho vzdelávania medzi mladými i seniormi.
Veronika Zimová – Albánsko, organizácia ADRA Albania
• Veronika, víťazka ocenenia Dobrovoľníčka rokov 2018-2019, asistovala pri manažmente projektov pomoci miestnym zraniteľným komunitám. Z jej cenných skúseností sa
dnes tešíme v slovenskej Adre, keďže sa po ukončení vyslania pridala k nášmu tímu ako
projektová manažérka.
Anna Hruboňová – Libanon, organizácia ADRA Lebanon
• Anna pomáhala na vzdelávacích projektoch pre deti z komunity sýrskych utečencov.
Pandémia covid-19 jej pobyt ukončila predčasne, neskôr sa tiež pridala k projektovému
tímu ADRA Slovensko.

10

Aya Ammari – Turecko, organizácia Small Projects
Istanbul
• Aya z Francúzska pomáhala rozvinúť manažment predaja produktov sociálneho podniku Muhra, ktorý zamestnáva ženy zo sýrskej utečeneckej komunity v Istanbule.
Daniele Bonavita – Gruzínsko, organizácia Merkuri
• Daniele sa venoval komunikácii a príprave projektov pomoci týraným ženám
a obetiam domáceho násilia.
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Budovanie kapacít
Tento rok sme rozbehli aj náš druhý projekt vysielania európskych dobrovoľníkov –
Udržateľný rozvoj formou humanitárneho dobrovoľníctva 3 (Sustainable Development
through Humanitarian Aid Volunteers 3). Z dôvodu komplikovanej pandemickej situácie
sme však väčšinu vyslaní museli odložiť na neurčito. Podarilo sa nám vyslať dvoch dobrovoľníkov, ktorí v čase vypuknutia COVID-19 už pôsobili v krajinách svojho vyslania:

Dôležitou súčasťou našej práce je aj budovanie kapacít miestnych organizácií a komunít
v nízkopríjmových krajinách. Práve školenia a zdieľanie skúseností totiž zabezpečia dlhodobý rozvoj pomoci tam, kde je to potrebné.
Európsky program EU Aid Volunteers poskytuje priestor aj na budovanie kapacít partnerských organizácií, ktoré v budúcnosti plánujú hostiť humanitárnych dobrovoľníkov
z Európskej únie. Tento rok sme boli zapojení až v dvoch takýchto projektoch:

Martin Pavelka – Turecko, Small Projects Istanbul
• Martin bol už v minulosti naším SlovakAid dobrovoľníkom v Gruzínsku. Tentokrát sme
ho vyslali ako EU Aid dobrovoľníka do Istanbulu, kde pomáha s koordináciou miestnych dobrovoľníkov a s manažmentom projektov zameraných na vzdelávanie detí
a mládeže z utečeneckých rodín.
Arancha Ferrer de la Cruz – Albánsko, organizácia National Center for Community Services
• Arancha naviazala na svoje predošlé vyslanie a v Albánsku ostala pôsobiť ako dobrovoľníčka-fyzioterapeutka ďalší rok. „Videla som, ako vďaka našim fyzioterapeutickým
cvičeniam robili klienti pokroky a aj oni sami so mnou zdieľali ako dokážu byť doma
viac samostatní, prejsť väčšiu vzdialenosť bez pomoci iných či veriť si pri výkone niektorých aktivít,“ zhrnula Arancha dosiahnuté výsledky.
Dobrovoľníkov v rámci programu EU Aid Volunteers vysielame v spolupráci s francúzskou organizáciou ADICE Association a s estónskou organizáciou Mondo vďaka podpore
Európskej komisie.

V ústrety efektívnemu humanitárnemu dobrovoľníctvu
(Towards Effective Humanitarian Volunteering)
Tento projekt je našou prvou skúsenosťou s koordináciou celého konzorcia v rámci európskych projektov. Sedem organizácií v nízkopríjmových krajinách vedieme k cieľu
– úspešnej príprave na hostenie európskych humanitárnych dobrovoľníkov a získaniu
potrebnej certifikácie.
Upevňujeme partnerstvá v Libanone (ADRA Lebanon), Srbsku (ADRA Serbia), Kambodži
(Cambodian Youth Action), Kirgizsku (IDEA), Severnom Macedónsku (Volunteers Centre
Skopje), Nepále (WHR Nepal) a Arménsku (YIC Gyumri). Keďže nám pandémia neumožňuje organizovanie medzinárodných stretnutí, tréningy pripravujeme v online podobe.
Čo sme sa zatiaľ naučili?
• Ako sa pripraviť na riziko a vytvoriť bezpečnostný plán organizácie
• Ako eticky informovať o humanitárnych a rozvojových témach
• Ako vymyslieť a pripraviť zmysluplné a úspešné dobrovoľnícke projekty
“Toto je náš prvý projekt, ktorý sa plne odohráva online. Hoci čelíme mnohým ťažkostiam, nemohli by sme si želať lepších partnerov. Dúfame, že sa naše cesty opäť stretnú pri
rôznych príležitostiach, ktoré sú ešte pred nami. Jednou z nich je vysielanie a hostenie
dobrovoľníkov cez program European Solidarity Corps,” hodnotí naša projektová manažérka Veronika Zimová.
Kapacity siedmich organizácií budujeme v spolupráci s francúzskou ADICE Association
a ADRA Česko vďaka podpore Európskej komisie.
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EXCHANGE/VÝMENA (Exchange of Good Practices and Cooperation
in Humanitarian Action to Generate Engagement)

Vyšehradská mentorská akadémia pre mládež zasiahnutú
vojenským konfliktom v Gruzínsku

Aj tento projekt výrazne poznačila pandémia. Tá nás na jar postavila pred výzvu zvládnuť budovanie kapacít partnerských organizácií na diaľku tak, aby úspešne splnili štandardy EÚ v oblasti kvalitného a bezpečného manažmentu expertných dobrovoľníkov
a získali certifikáciu.

V tomto roku sme mali možnosť realizovať aj jednu spoločnú iniciatívu podporenú Medzinárodným vyšehradským fondom so zameraním na budovanie zručností mladých
ľudí pri rozvoji miestnych komunít v Gruzínsku. Projekt zastrešila gruzínska organizácia
For Better Future, s ktorou sme už v minulosti spolupracovali v programe vysielania
slovenských dobrovoľníkov.

Spolu s ďalšími 16 partnerskými organizáciami z 10 krajín sveta sme sa školili v nasledovných témach:
• Bezpečnosť a ochrana. Organizácie prechádzajúce certifikáciou musia dôkladne analyzovať všetky riziká a pripraviť opatrenia na ich predchádzanie.
• Manažment dobrovoľníkov a logistika dobrovoľníckej misie. Partnerské organizácie sa
naučili, ako správne mentorovať dobrovoľníkov a viesť ich k dosiahnutiu stanovených
cieľov.
• Hodnotenie potrieb. Hostiteľské organizácie musia prejsť sebareflexiou a pomenovať
slabé miesta svojich humanitárnych projektov.
ADRA Slovensko užšie spolupracuje s troma srbskými organizáciami – Ekumenická humanitárna organizácia, Čovekoljublje a Merhamet Sandžak. Partnerské humanitárne
organizácie sa venujú pomoci ľuďom v núdzi, ako obetiam násilia, seniorom, bývalým
väzňom, uchádzačom o azyl, marginalizovaným komunitám a ďalším zraniteľným skupinám.
Týždne školení a individuálneho mentorovania priniesli svoje ovocie koncom roka 2020,
keď naši partneri získali certifikáciu. Povzbudení týmto míľnikom projektu budeme pokračovať v ďalších tréningoch a pevne veríme, že v nadchádzajúcom období budú môcť
ich záslužnú činnosť podporiť aj dobrovoľníci zo Slovenska či z EÚ.
Kapacity organizácií budujeme pod vedením talianskej organizácie ASPEm vďaka podpore Európskej komisie.
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Mladí ľudia v regióne Mtskheta-Mtianeti patria do skupiny vnútorne presídleného obyvateľstva, keďže kvôli ruskej okupácii museli opustiť svoje domovy. Región je ďaleko od
mesta, mimo väčšieho záujmu vlády či iných inštitúcií, navyše je naďalej nestabilný pod
vplyvom konfliktu a napätia. Mladí sa necítia byť súčasťou väčšinovej spoločnosti. Navyše tu nenachádzajú žiadne príležitosti pre svoj sociálny a profesionálny rozvoj.
Aj v tomto prípade sme sa museli v dôsledku pandémie prispôsobiť cestovným reštrikciám. Namiesto trénovania mládeže sme odovzdali poznatky na diaľku miestnemu personálu, ktorý následne zrealizoval lokálne tréningy pre mládež. Diskutovalo sa o demokratických politických procesoch s dôrazom na správu veci verejných. Hlavne však boli
mladí ľudia vyškolení v implementácii aktivít na projektovom princípe. Následne v každej komunite navrhli malé grantové projekty určené na miestny rozvoj. Tie najlepšie
z nich získali finančnú podporu 1500 eur.
Prečo je to dôležité? Zatiaľ čo v ostatných častiach
Gruzínska od roku 2008 prebiehajú aktivity smerujúce k rozvoju kritického uvažovania, mobilizovaniu komunít a budovaniu mieru,
mládež žijúca v oblasti administratívnej
hraničnej línie nemá prístup k takýmto
programom. Práve tu sú však zručnosti budovania pozitívnej zmeny nevyhnutné.
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Správa nezávislého audítora:
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Finančná správa 2020
Celkové výnosy

672.907,87 €

Verejné zdroje

395.874,50 €

prostriedky zo štátneho rozpočtu

Pomáhať doma a vo svete môžeme vďaka podpore našich donorov a darcov. V roku
2020 naše aktivity humanitárnej pomoci, rozvoja a dobrovoľníctva podporili najmä:

395.739,70 €

asignácia podielu zaplatenej dane (2%)
Súkromné zdroje

134,80 €
276.822,99 €

prostriedky od projektových partnerov

215.360,50 €

verejné zbierky

47.168,14 €

dary

14.294,35 €

Iné/ostatné výnosy

210,38 €

Celkové náklady

688.739,55 €

Humanitárna pomoc

240.873,01 €

pre Libanon

166.971,64 €

pre Srbsko

73.901,37 €

Rozvojová pomoc

57.242,01 €

pre Keňu

30.306,90 €

pre Ugandu/Rwandu

26.935,11 €

Dobrovoľníctvo v zahraničí a budovanie kapacít
dobrovoľníctvo cez projekty EU Aid Volunteers
dobrovoľníctvo cez projekty SAMRS VAP

208.951,52
184.702,34 €
24.249,18 €

Poďakovanie však patrí všetkým donorom, partnerským organizáciám, individuálnym
darcom a dobrovoľníkom, ktorí nás tento rok podporili v rámci svojich možností.

Ďakujeme, že pomáhate s nami!

Pomoc pri pandémii COVID-19 na Slovensku

59.455,20 €

Poskytnuté dary z verejnej zbierky

22.173,67 €

• Finančným príspevkom na účet verejnej zbierky SK83 8330 0000 0028 0179 0152

14.853,92 €

• Venovaním 2-3 % z vašich daní

Prešov pomoc rodinám po požiari
Benefičné akcie v prospech organizácií a jednotlivcov spolu
Prevádzka

7.319,75 €
98.625,08 €

Iné/ostatné náklady

Ak vás zaujala naša práca, podporovať nás môžete aj v nasledujúcom roku:

• Aktívnym zapojením do dobrovoľníctva na Slovensku či v zahraničí
• Zapojením sa do finančných a materiálnych zbierok
• Verejnou podporou našich aktivít na sociálnych sieťach

1.419,06 €

Ďakujeme
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office@adra.sk
www.adra.sk

