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Keď život nebeží podľa plánov...
Ešte si spomínate ako sme si hovorili, že pár týždňov
prísnej disciplíny a pandémia je za nami? Nakoniec sme
sa však bolestivo prehupli do ďalšieho pandemického
roka. Ľudia už začali byť unavení, frustrovaní, apatickí
a stále viac nervózni. Nič tak nerozdelilo spoločnosť, ako
vakcinácia. Živnú pôdu si našli rôzne dezinformácie,
konšpiračné teórie a „vedecky overené varovania“ typu:
„Ak sa nezaočkuješ, do dvoch mesiacov zomrieš,“ alebo
„Ak sa zaočkuješ, zomrieš do pol roka...“
Táto téma v niektorých rodinách vyvolala vážnejšie
manželské krízy ako nevera. V mnohých kolektívoch
Riaditeľ ADRA Slovensko
i v cirkvi sa radšej téma pandémie stala „tabu,“ aby
sme predišli konfliktom. Ľudia, ktorí zdravotníkom
a humanitárnym pracovníkom na začiatku tlieskali
z balkónov, nám začali nadávať a vyhrážať sa. A práve preto chcem oceniť prácu
zdravotníkov i dobrovoľníkov, ktorí napriek tejto atmosfére statočne pomáhali aj
naďalej. Vírus nanešťastie nevie čítať, čo sa o ňom píše a ani nepočuje, čo sa o ňom
hovorí v médiách, len sa šíri a mutuje ďalej, a to aj napriek tomu, čo si o ňom myslíme.
A ľudia v DSS i nemocniciach stále potrebujú pomoc.
Stano Bielik

Pozitívne je, že sme sa naučili fungovať a pracovať aj v takýchto podmienkach.
Mierne zlepšenie situácie nám umožnilo pokračovať v humanitárnych a rozvojových
projektoch v Ugande, Rwande, Libanone, a Srbsku. Mesiace lockdownu výrazne zhoršili
humanitárnu krízu v nízkopríjmových krajinách. Ľudia oveľa intenzívnejšie volajú po
pomoci a my si uvedomujeme, že naše limitované zdroje a možnosti nám neumožňujú
„zachrániť celý svet“. Preto sme sa sústredili tam, kde to bolí najviac, a kde sme schopní
pomôcť čo najúčinnejšie.
Konečne môžeme opäť vysielať dobrovoľníkov do zahraničia. Od online formátu sme sa
mohli opäť vrátiť k osobnému kontaktu s trpiacimi ľuďmi, a zintenzívniť našu pomoc.
Poďakovanie patrí všetkým darcom, partnerom, ale zvlášť armáde ochotných
dobrovoľníkov, bez ktorých by sme v neziskovke nemohli existovať. Náš tím, hoci aj
malý, sa dokáže zapojiť do veľkých projektov pomoci. Spoločne snívame a snažíme sa aj
plniť sny tých najzraniteľnejších.
V čase keď píšem tento úvodník som pochopil, že skúsenosť pandémie vlastne len
posilnila náš tím a pripravila nás na ďalšiu, oveľa väčšiu výzvu - reálny vojenský
konflikt priamo za našimi hranicami a doteraz nepredstaviteľnú utečeneckú krízu. Ale
to je už zase iný príbeh...
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Boj s pandémiou COVID-19
na Slovensku pokračuje
Rok 2021 nám rovnako, ako jeho predchodca nedovolil poľaviť a náš boj proti
koronavírusu pokračoval hneď na niekoľkých frontoch súčasne:

Mobilná očkovacia jednotka
Proti koronavírusu nezasahovali len tímy ADRA dobrovoľníkov. Do terénu sa vydal
aj náš ADRA Help Bus, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou a premenil sa na
plne funkčnú pojazdnú ambulanciu s možnosťou využitia aj ako mobilnú očkovaciu
jednotku. Lekárskym tímom sme zaistili potrebné zázemie, vďaka ktorému mohli
poskytovať celkovú zdravotnú starostlivosť a očkovanie pre viac ako 4 000 ľudí zo
zraniteľných komunít, ľudí bez domova, marginalizovaných skupín i obyvateľov ťažko
dostupných oblastí. Veľmi sa osvedčila spolupráca s lekárskymi tímami nášho partnera
BIONT, ktorí s nami vycestovali a pomáhali ľuďom aj v tých najzapadnutejších kútoch
Slovenska.

Pomoc pre deti a seniorov v domovoch sociálnych služieb
Okrem pomoci našich dobrovoľníkov, ktorí posilnili tímy opatrovateľov v DSS, kde
koronavírus zasiahol klientov aj personál, sme sa venovali aj distribúcii potrebnej
materiálnej pomoci.
Od začiatku pandémie sme pomoc poskytli až 150 organizáciám, domovom sociálnych
služieb či komunitným centrám. Ku koncu roku 2021 sme našu materiálnu pomoc ešte
zintenzívnili - od oblečenia a obuvi cez hračky, športové potreby, drobný nábytok až
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po vitamíny a dezinfekčné prostriedky. Potrebné veci si našli približne 2 000 nových
majiteľov, ktorí sú v spoločnosti znevýhodnení alebo sa ocitli v sociálno-ekonomickom
ohrození kvôli pandémii COVID-19. Naša pomoc sa dostala do rúk:
● Ženám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia
● Jednorodičovským a sociálne znevýhodneným rodinám
● Deťom, o ktoré sa rodičia nemohli postarať
● Ľuďom bez domova, zraniteľným seniorom aj osobám so zdravotným či iným
znevýhodnením
Na konci roku 2021 vznikli prvé dve ADRA DobroCentrá v Liptovskom Hrádku
a Piešťanoch, v ktorých naši koordinátori a dobrovoľníci začali so systematickou
podporou a distribúciou materiálnej pomoci pre znevýhodnených jedincov
a pomáhajúce organizácie.

Podpora dištančného vzdelávania detí
Pandémia zatvorila školy, a vzdelávanie nadobudlo online podobu. Avšak sociálne
slabšie rodiny, ako aj rodiny s viacerými školákmi a študentami si nemôžu dovoliť
kúpiť počítač pre každé dieťa. Práve preto sme oslovili viacerých sponzorov, ktorí nám
poskytli počítače a notebooky pre dištančné vzdelávanie detí. Naši dobrovoľníci vybrali
rodiny, ktorým sme notebooky venovali, a poskytovali im technickú pomoc, preverovali
internetové pripojenie a starali sa o to, aby počítače boli funkčné a slúžili svojmu účelu.
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V ohrození
Tornádo na Morave
V júni 2021 zasiahlo Moravu ničivé
tornádo, ktoré za sebou zanechalo spúšť
nevídaných rozmerov. Bezprostredne
po katastrofe vycestoval náš Help Team
Bus do Moravskej Novej Vsi, kde slúžil
niekoľko týždňov ako zázemie pre tímy
dobrovoľníkov z našej partnerskej
organizácie ADRA Česko.
Prostredníctvom verejnej zbierky nám
ochotní ľudia prispeli sumou 20 936,91
€, ktorú sme venovali trom rodinám
z Moravskej Novej Vsi, na opravu
ich zničených domov. Príspevky sme
taktiež použili na zakúpenie materiálnej
pomoci a zaistenie služby dobrovoľníkov
prostredníctvom nášho Help team Busu.

Zemetrasenie
v Chorvátsku
Na konci decembra 2020
zasiahlo Chorvátsko silné
zemetrasenie s magnitúdou
6,4 stupňa. Postihnutou
ostala Sisacko-moslavinská
župa v strednom Chorvátsku.
Zemetrasenie za sebou
zanechalo 7 mŕtvych a 26
ranených a mnohomiliónové
materiálne škody. Ide
o horskú kopaničiarsku
oblasť, v ktorej žije mnoho
starších ľudí, ktorí sú
závislí na pôde a chove
zvierat. Nemohli svoje
usadlosti opustiť, preto
potrebovali pomoc na
mieste. S vašou pomocou sme vyzbierali finančné prostriedky v sume 1 700 €, ktoré
sme prostredníctvom ADRA Chorvátsko poskytli postihnutým rodinám na opravu
poškodených domov.
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Humanitárne a rozvojové projekty
v zahraničí
LIBANON
Voda, sanitácia a energeticky udržateľná infraštruktúra pre sýrskych utečencov
a Libanončanov
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 jedného obyvateľa na svete. Kríza v Libanone je jednou
z najkomplexnejších humanitárnych kríz súčasnosti. Vysoký počet utečencov zo Sýrie
je výzvou pre už beztak skúšanú libanonskú infraštruktúru, vrátane elektrických,
vodovodných a sanitačných sietí. V kombinácií s vysokou infláciou a nedostatkom
pohonných látok, energie, materiálov a pitnej vody pre bežné obyvateľstvo, existuje
v Libanone nutnosť komplexných humanitárnych intervencií. Miestna infraštruktúra
však nie je uspôsobená na nečakane vysoký nápor užívateľov. V dôsledku toho takmer
dve tretiny obyvateľov Libanonu nemá stabilný prístup k pitnej vode.
Výnimkou nie je ani obec Hay Al Shaab Wal Zahraa na východe krajiny, kde sa k 21 000
miestnym obyvateľom dlhodobo usadilo približne 8 000 utečencov. Keďže v súčasnosti
sú sýrski utečenci v oblasti odkázaní na dovoz vody cisternovými automobilmi, alebo
na nákup predraženej balenej vody, rozhodli sme sa v usadlosti pozostávajúcej zo
41 stanov, v ktorých žije 330 utečencov, nainštalovať menší vodojem (10 000 litrov)
s úžitkovou vodou.
Okrem toho sme v rámci boja proti pandémii COVID-19 zabezpečili hygienické
a dezinfekčné balíčky pre 70 utečeneckých rodín a zorganizovali sme pre nich školenia
o šetrnom a bezpečnom zaobchádzaní s vodnými zdrojmi.
Avšak našou najväčšou aktivitou v rámci projektu bolo vybudovanie veľkokapacitnej
nádrže na pitnú vodu
s objemom 500m3. V roku
2021 sme ukončili jej
napojenie na existujúcu
vodovodnú sieť a takisto
sme nainštalovali elektrickú
transformátorovú stanicu
na napájanie hlbinného
čerpadla, ktoré zásobuje
nádrž. Výstavbou nádrže sme
tak zabezpečili prístup k čistej
a bezpečnej vode pre 24 276
libanonských obyvateľov
vrátane sýrskych utečencov.
Koniec celého projektu
sa niesol v znamení
slávnostného odovzdania
nádrže, ktorého sa
zúčastnila aj štátna
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tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ingrid Brocková,
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Libanone, Marek Varga, poslanci NR SR
a predstavitelia SlovakAid spolu s predstaviteľmi miestnej samosprávy a dodávateľmi
projektu.
Projekt WASH Intervencia v oblasti Baalbek pre sýrskych utečencov a Libanončanov
bol financovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid, a realizovaný
v spolupráci s organizáciou ADRA Libanon.
Po ukončení vyššie spomenutého projektu sme ostali pôsobiť v oblasti a v októbri 2021
sme začali s implementáciou nového humanitárneho projektu. Tentokrát sa sústredíme
na 14 stanových usadlostí v obci Al Faour v údolí Bekaa, v ktorej žijú zraniteľné
libanonské rodiny a vysídlení sýrski utečenci.
Jedným z najväčších problémov, ktorým sýrski utečenci v Libanone čelia, je nedostatok
sanitárnych zariadení. Ich absencia vážne ohrozuje zdravie, predstavuje hrozbu pre
okolité prostredie a dlhodobo degraduje pôdu. Pripravujeme preto inštaláciu latrín,
ktoré pomôžu zlepšiť hygienické štandardy 25 sýrskych rodín, žijúcich v okolitých
neformálnych stanových usadlostiach.
Vzhľadom na časté výpadky elektriny sa taktiež zameriame na inštaláciu pouličného
osvetlenia, ktoré bude napájané solárnou energiou. V obci Al Faour plánujeme
inštaláciu 100 kusov solárnych lámp, ktoré osvietia ulice počas nočných hodín
a zvýšia bezpečnosť obyvateľov aj po zotmení. V roku 2021 sme so starostom obce
identifikovali miesta na inštaláciu lámp a podnikli všetky potrebné kroky k tomu, aby
sme v nasledujúcom roku mohli osvetlenie nainštalovať. Pôjde o ekologické a cenovo
výhodné riešenie, ktoré bude mať pozitívny dopad na miestnu komunitu.
Keďže utečenecká komunita trpí nedostatkom vody a obyvatelia na jej získavanie musia
často merať dlhé a nebezpečné cesty, budeme sa v jednej z neformálnych usadlostí
zameriavať na inštaláciu nového vodojemu, ktorý bude napojený na solárne čerpadlo.
Projekt „WASH Intervencia v oblasti Baalbek pre sýrskych utečencov a Libanončanov“
bol financovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, a realizovaný v spolupráci
s organizáciou ADRA Libanon.
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UGANDA a RWANDA
Potravinová sebestačnosť pre utečencov a miestnych obyvateľov
Uganda hostí na svojom území 1 400 000 utečencov z Konga, Etiópie, Južného
Sudánu, Rwandy a 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 a ovocie pre vlastnú obživu. 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 plodov vlastných záhrad.
Náš projekt si kladie tri špecifické ciele. Prvým je vybudovanie a sfunkčnenie fariem vo
vybraných oblastiach. Priamo v centre ugandskej utečeneckej usadlosti Kyaka II sme od
miestnej vlády dostali pozemok o rozlohe 2 ha, na ktorom postupne budujeme farmu
na pestovanie priesad a zeleniny. Na farme sme v priebehu roka 2021 vybudovali
studňu, solárne čerpadlo a rozvod pitnej a úžitkovej vody. V Rwande sme založili dve
farmy, ktoré slúžia ako tréningové centrá. Jedna v dedine Buranga, druhá v dedine
Nyabivumu. Obe tréningové centrá sme v roku 2021 oplotili a vybavili vodnou pumpou
pre potreby zavlažovania.
Druhým cieľom projektu je vyškolenie miestnych farmárov, ktorí ďalej predávajú
zručnosti v rámci svojich komunít. Pre tieto účely v roku 2021 značne pokročila
výstavba tréningového centra a hospodárskej budovy na farme v Ugande. Pôsobí tu
47 školiteľov, ktorí spolu vyškolili 606 farmárov. Školitelia svojej komunite pomáhali
s výberom pozemku a sadením priesad. Komunita sa potom spoločne starala
o produkciu priesad. Projekt poskytol skupinám materiálu pomoc vo forme záhradného
náradia a kvalitného osiva a semien.
Posledným cieľom projektu je zvýšenie povedomia o zdravej výžive. Na oboch
farmách sme uskutočnili kurzy varenia, na ktorých boli komunitám predstavené nové
recepty a spôsoby prípravy so zachovaním nutričnej hodnoty. Kurzov sa zúčastnilo
67 školiteľov, ktorí získané vedomosti ďalej odovzdávajú na kurzoch vo svojich
komunitách.
Projekt „Farmárstvo pre Ugandu a Rwandu“ bol financovaný zo zdrojov Oficiálnej
rozvojovej pomoci SR, a realizovaný v spolupráci s organizáciami ADRA Uganda a ADRA
Rwanda.
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SRBSKO
Hygiena, zdravotná starostlivosť, prevencia a liečenie ochorenia COVID-19 pre ľudí
bez domova v Belehrade
V 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 zachraňovali zdravie a životy. Nie je prekvapením, že prvou oficiálnou obeťou
pandémie bol v Srbsku človek bez domova.
Aj preto sme sa v predošlom roku rozhodli smerovať našu pomoc na sprístupnenie
základných služieb pre ľudí, ktorých životné okolnosti pripravili o domov. Projekt sme
ukončili v roku 2021.
Naším pomocníkom počas celého projektu bol 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 mali jednoduchší a pravidelný prístup k dôstojným hygienickým
podmienkam. Pre našich klientov sme distribuovali aj čisté oblečenie či hygienické
balíčky. Sanitačné a hygienické služby sme poskytli pre 2 590 ľudí bez domova.
Okrem toho sme poskytovali aj základnú zdravotnú starostlivosť. Aby sme zlepšili
prístup zdravotného personálu k ľuďom bez domova, boli zriadené dva lekárske
tímy. Tie priamo v teréne vyhľadávali ľudí bez domova a ponúkali im bezplatné
základné vyšetrenie a konzultácie konkrétnych zdravotných problémov. Špeciálna
pozornosť bola venovaná symptómom COVID-19 a v prípade podozrenia na ochorenie
zaistil ADRA tím testovanie a odborné vyšetrenie. Okrem toho sme distribuovali aj
10 000 hygienických balíčkov, ktoré obsahovali ochranné prostriedky - dezinfekčné
prostriedky a masky. Takisto sme poskytovali lekárske ošetrenia na zvýšenie imunity
ako aj psychologickú podporu na zvládnutie náročného obdobia pandémie. Ľudia bez
domova však často trpia aj rôznymi inými chronickými ochoreniami. Aj preto náš tím
pomáhal sprostredkovať vyšetrenia, častokrát aj u špecialistov a uhrádzal potrebné
lieky. V rámci projektu sme poskytli zdravotnícku službu pre 4 394 ľudí.
Projekt nás utvrdil v presvedčení, že na doplnenie zdravotného systému, ktorý sám
o sebe nie je schopný zabezpečiť starostlivosť pre tých najzraniteľnejších, je terénna
zdravotná asistencia nenahraditeľná. Aj preto je potrebné zdieľať skúsenosti know-how.
A presne to sme i urobili. Získané poznatky a osvedčené postupy práce zo zdravotníckej
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Humanitárne a rozvojové projekty
v zahraničí
terénnej práce, ako aj jej výzvy sme zdokumentovali a pre profesionálnych pracovníkov
v oblasti medicíny, psychológie a sociálnej práce sme zorganizovali dva webináre, aby
sme tak skúsenosti z projektu mohli zdieľať s ostatnými odborníkmi v regióne i za jeho
hranicami.
Projekt Hygiena, prevencia a zdravotná starostlivosť pre ľudí bez domova v Belehrade
počas COVID-19 bol financovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid,
a realizovaný v spolupráci s organizáciou ADRA Srbsko.

Pokračovanie projektu v Belehrade
Po ukončení vyššie spomenutého projektu v Srbsku sme z regiónu neodišli. Práve
naopak, po dobrej skúsenosti a odporúčaniach od Ministerstva zahraničných vecí aj
Zastupiteľského úradu v Belehrade, sme v roku 2021 zahájili v Belehrade ďalší projekt,
ktorý sa i naďalej zameriava na pomoc ľuďom bez domova. Pretrvávajúca pandemická
situácii spravila ľudí bez domova jednou z najohrozenejších skupín, a preto sme sa
rozhodli našu pomoc i naďalej smerovať na sprístupnenie základných hygienických
a zdravotníckych služieb pre túto skupinu ľudí.
V rámci projektu sme sa v roku 2021 orientovali na 3 oblasti:
● Pre 2 610 mužov, 420 žien a 337 detí bez domova sme prostredníctvom špeciálne
upraveného autobusu DrumoDomu poskytli mobilné hygienické služby so sprchami,
toaletou, priestormi pre lekárske vyšetrenia a holičskými službami.
● Pre 1 123 mužov a 248 žien sme zabezpečili terénne zdravotnícke služby, pričom sme
sa sústredili najmä na prevenciu a liečenie ochorenia COVID-19. Ľudia bez domova,
ktorí trpia chronickými ochoreniami, majú veľmi obmedzený prístup k zdravotnej
starostlivosti. Práve preto sme klientom zabezpečili sprievod a sprostredkovanie
komunikácie s lekármi a špecialistami.
● Rovnako dôležité pre nás bolo podchytiť pretrvávajúce problémy, ktorým
ľudia bez domova dlhodobo čelia. V rámci toho sme poukázali psychosociálnu
pomoc 1 154 mužom a 213 ženám. Podpora zahŕňala informačnú, poradenskú
a sprostredkovateľskú službu, a to najmä pri získavaní osobných a zdravotných
preukazov, prístupu k všeobecnej zdravotnej starostlivosti, sociálnemu zabezpečeniu
a iným druhom pomoci. Ďalším cieľom týchto aktivít bolo posilnenie schopnosti
klientov byť nezávislými, nachádzať trvalé a udržateľné riešenia, a stať sa odolnejšími
voči akýmkoľvek zdravotným rizikám, ktorým dlhodobo čelia.
Projekt „Hygiena, prevencia a zdravotná starostlivosť pre ľudí bez domova v Belehrade
počas COVID-19“ bol financovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR,
a realizovaný v spolupráci s organizáciou ADRA Srbsko.
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jové
Humanitárne a rozvora
dobrovoľníctvo v zah ničí
Rok 2021 bol kvôli pretrvávajúcej pandémií COVID-19 náročný pre zahraničné
dobrovoľníctvo. Zatvorené hranice, cestovné obmedzenia a všeobecná hrozba
pre zdravie spôsobili odloženie takmer všetkých plánovaných dobrovoľníckych
výjazdov. Aj napriek nepriaznivej situácii sa nám však v podarilo vyslať dve rozvojové
dobrovoľníčky:

Dominique Burchel – Srbsko
organizácia ADRA Srbsko
Dominique pôsobí v Belehrade, kde prijímajúcej organizácii ADRA Srbsko pomáha so
spravovaním sociálnych médií a prípravou projektových žiadostí a reportov. Okrem
toho asistuje aj priamo v teréne, kde pripravuje hygienické balíky pre ľudí bez domova,
Rómov a utečencov, ktorým ADRA Srbsko pomáha. Taktiež sa zapája do plánovania
workshopov o reprodukčnom zdraví a rodovo podmienenom násilí pre utečenkyne
z Blízkeho východu. Počas svojho pôsobenia pripravila informačnú kampaň, zameranú
na osvetu o rodovo podmienenom násilí.
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Tamara Jankechová – Srbsko
organizácia Philanthropy
Tamara pôsobí v meste Kragujevac, kde pomáha lokálnej ubytovni s integráciou ľudí
bez domova a tých, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Klienti majú k dispozícii
posteľ, stravu a môžu požiadať o pomoc s návštevou lekárov a úradov, ako aj
o konzultáciu so sociálnym pracovníkom. Cieľom integračných projektov, ako aj
Tamarinho vyslania, je pomôcť organizácii so začlenením klientov späť do spoločnosti,
pomôcť im s hľadaním práce, adekvátneho bývania, a v prípade seniorov ich
umiestnenie do domovu pre dôchodcov, či iných sociálnych zariadení.
Projekt vysielania rozvojových dobrovoľníkov do zahraničia Volunteers Aborad Program
je financovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.
Dobrovoľníkov sme vysielali aj prostredníctvom európskeho programu humanitárneho
dobrovoľníctva, EU Aid Volunteers. Z dôvodu komplikovanej pandemickej situácie
sme museli väčšinu dobrovoľníckych vyslaní odložiť na rok 2022. Realizované tak boli
len vyslania dobrovoľníkov, ktorí už v čase vypuknutia pandémie pôsobili v krajinách
svojho vyslania:

Martin Pavelka – Turecko
organizácia Small Projects Istanbul (SPI)
Poslaním organizácie SPI je integrácia, vzdelávanie a podpora živobytia 250
utečeneckých rodín z Blízkeho Východu, a to najmä Sýrie. Martin sa v organizácii
SPI venuje písaniu, implementácii, a monitoringu projektov, manažmentu lokálnych
dobrovoľníkov, ako aj externej komunikácii a budovaniu partnerstiev. Počas svojho
pôsobenia pripravuje a implementuje projekty zamerané na zmiernenie dopadu
pandémie na utečeneckú komunitu a zlepšenie zručností lokálnych remeselníčok,
pracujúcich v dielni sociálneho podniku Muhra.
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Arancha Ferrer de la Cruz – Albánsko
organizácia National Center for Community Services
Arancha naviazala na svoje predošlé dobrovoľnícke vyslanie a v Albánsku ostala
pôsobiť ako fyzioterapeutka. V tunajších komunitných centrách poskytovala služby
ľuďom pochádzajúcich zo znevýhodnených podmienok. Pripravila a uskutočnila taktiež
vlastný projekt „terapeutického záhradkárčenia,“ ktorý má prostredníctvom manuálnej
práce v záhradke napomôcť integrácii klientov a naučiť ich základy psychohygieny.
Aj napriek nepriaznivej situácii sme začali s prípravami na vyslanie ďalších
dobrovoľníkov do našich partnerských organizácií UPA (Uganda Pioneers Association)
v Ugande, Merkuri v Gruzínsku a albánskej pobočky ADRA, ktoré sa uskutočnia v roku
2022.

Projekt SuDHAV3: Sustainable Development through Humanitarian Aid Volunteering 3,
ktorý nám umožnil vyslať humanitárnych dobrovoľníkov do zahraničia, je financovaný
zo zdrojov Európskej komisie a spolufinancovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci
SR. Dobrovoľníkov vysielame v spolupráci s francúzskou organizáciou ADICE Association
a s estónskou organizáciou Mondo.
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Budovanie kapacít
Na ceste k efektívnemu humanitárnemu dobrovoľníctvu
V roku 2021 sme úspešne pripravili a doviedli do cieľa sedem organizácií
z nízkopríjmových krajín, ktoré pod našim vedením získali potrebnú certifikáciu na
prijímanie európskych humanitárnych dobrovoľníkov.

Upevnili sme tak partnerstvá v Libanone (ADRA Libanon), Srbsku (ADRA Srbsko),
Kambodži (Cambodian Youth Action), Kirgizsku (IDEA), Severnom Macedónsku
(Volunteers Centre Skopje), Nepále (WHR Nepal) a Arménsku (YIC Gyumri). Kvôli
pretrvávajúcej pandémií sa medzinárodné stretnutia a tréningy uskutočnili v online
podobe. Aké boli výsledky projektu?
● Zrealizovali sme 8 tréningov v oblasti manažmentu bezpečnosti dobrovoľníkov
a ich mentoringu; úpravy interných smerníc, etiky v médiách, komunikačných
nástrojov; prieskumu potrieb, merania výsledku a dopadu aktivít; znižovanie rizika
a predchádzanie katastrof a pod. Partneri počas tréningov získali vzorové materiály,
nástroje a naučili sa novým postupom zefektívnenia ich práce.
● V rámci projektu si organizácie nenechali nadobudnuté poznatky len pre seba,
ale každý z partnerov zorganizoval lokálny tréning pre miestne organizácie,
administratívu a komunity v domovskej krajine
● S našou podporou získalo 7 partnerov z konzorcia tzv. „certifikát kvality“ (ang.
Quality Label), umožňujúci v rámci projektu Európskeho zboru solidarity (ang.
European Solidarity Corps), prijímať humanitárnych dobrovoľníkov z krajín EÚ.
Kapacity siedmich organizácií budujeme v rámci projektu TEHV: Towards Effective
Humanitarian Volunteering, v spolupráci s francúzskou ADICE Association a ADRA Česko
vďaka podpore Európskej komisie.
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Výmena skúseností, osvedčených postupov a spolupráca v oblasti
humanitárnej činnosti
V tomto projekte aj naďalej budujeme kapacity partnerských organizácií, aby tak
úspešne splnili štandardy EÚ a získali certifikáciu v oblasti kvalitného a bezpečného
manažmentu expertných dobrovoľníkov.
Hoci predošlý rok 2020 výrazne poznačila pandémia COVID-19 a školenia zamerané
na manažment, logistiku, bezpečnosť a ochranu počas mentoringu dobrovoľníkov sme
museli absolvovať online, týždne školení a individuálneho mentorovania priniesli svoje
ovocie koncom roka 2020, keď všetci naši partneri úspešne získali certifikáciu.
Povzbudení týmto míľnikom projektu a postupným uvoľňovaním opatrení sme
aj v roku 2021 pokračovali v ďalších tréningoch. V septembri sa nám dokonca
podarilo zorganizovať osobné stretnutie v Novom Sade a následne aj v Belehrade.
Stretnutia boli zamerané na dobrovoľnícky manažment, mentoring, prieskum potrieb
dobrovoľníckych projektov, monitoring a evaluáciu humanitárnych projektov. Naše
partnerské organizácie nám počas stretnutí bližšie predstavili svoje tímy, aktivity
a skúsenosti s prácou s lokálnymi dobrovoľníkmi.
Navyše sme spolu s ďalšími 16 partnerskými organizáciami z 10 krajín mapovali
osvedčené praktiky manažmentu dobrovoľníkov v každej z účastníckych krajín.
Ako výstup plánujeme pod vedením talianskej organizácie ASPEm pripraviť online
knižnicu, kde širokej verejnosti sprístupníme užitočné a overené postupy z praxe, ale aj
materiály o dobrovoľníckom manažmente a mentoringu.
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V rámci projektu spolupracujeme s troma srbskými organizáciami – Ekumenická
humanitárna organizácia (Novi Sad), Čovekoljublje (Belehrad), a Merhamet Sandžak
(Novi Pazar), ktoré sa venujú pomoci ľuďom v núdzi, obetiam násilia, seniorom,
bývalým väzňom, uchádzačom o azyl, marginalizovaným komunitám a ďalším
zraniteľným skupinám. Spoločne s nimi sme v roku 2021 pripravovali žiadosť
o udelenie „certifikátu kvality,“ a následne im ich úspešne odovzdali. Získanie
certifikácie umožní organizáciám prijímať dobrovoľníkov v pripravovanom európskom
projekte Európskeho zboru solidarity (ang. European Solidarity Corps).
V projekte pokračujeme aj naďalej a pevne veríme, že v nadchádzajúcom období budú
môcť aktivity projektu podporiť aj dobrovoľníci zo Slovenska, ako aj ostatných krajín
EÚ.
Kapacity organizácií budujeme v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers a projektu
EXCHANGE: Exchange of Good Practices and Cooperation in Humanitarian Action to
Generate Engagement, pod vedením talianskej organizácie ASPEm a vďaka podpore
Európskej komisie.
V neposlednom rade sme budovali aj interné kapacity. Absolvovali sme rôzne tréningy
a semináre, venovali sme sa nastavovaniu procesov fungovania nášho tímu. Teší nás,
že sme v roku 2021 získali od ADRA International oficiálnu akreditáciu kancelárie
ADRA Slovensko.
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Správa nezávislého audítora
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Finančná správa
Celkové výnosy

726 900,47 €

Verejné zdroje
		 prostriedky zo štátneho rozpočtu (SAMRS, EK)
		 asignácia podielu zaplatenej dane (2%)

352 615,82 €
350 720,55 €
1 895,27 €

Súkromné zdroje
		 prostriedky od projektových partnerov (ADICE, ADRA,
		 ASPEm, CASD, MONDO, MTH, Prazdroj, Johnson, USAID)
		 verejné zbierky (príspevky na účet VZ)
		 dary
			
Zdaňované výnosy
			
Iné/ostatné výnosy (kurzové zisky)
			
Celkové náklady
			
Humanitárna pomoc
		 pre Libanon (WASH, WISE)
		 pre Srbsko (Covid SAMRS)
			
Rozvojová pomoc
		 pre Ugandu/Rwandu (FOUR, Misia Afrika/FOUR2)
		 pre Srbsko (USAID)
			
Dobrovoľníctvo v zahraničí a budovanie kapacít
		 dobrovoľníctvo cez projekty EU Aid Volunteers
		 (HVA, SudHAV3)
		 kofin projektu SudHAV3 od SAMRS
		 dobrovoľníctvo cez projekty SAMRS VAP
		 projekty na budovanie kapacít (TEHV, Exchange)
			
Pomoc pri pandémii COVID-19 na Slovensku
			
Poskytnuté dary z verejnej zbierky
		 Zemetrasenie Chorvátsko
		 Tornádo Morava
		 Benefičné akcie v prospech organizácii a jednotlivcov spolu
			
Prevádzka
			
Iné/ostatné náklady
			
Hospodársky výsledok 2021 (ZISK)

356 663,56 €
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283 330,11 €
61 252,19 €
12 081,26 €
11 006,00 €
6 615,09 €
716 122,59 €
35 978,74 €
8 252,27 €
27 726,47 €
311 133,86 €
227 799,01 €
83 334,85 €
181 595,07 €
34 761,15 €
1 155,60 €
6 297,91 €
139 380,41 €
62 709,94 €
54 662,93 €
1 740,00 €
18 216,91 €
34 706,02 €
69 715,31 €
326,74 €
10 777,88 €
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Poďa
Pomáhať doma a vo svete môžeme vďaka podpore našich donorov a darcov. V roku
2021 naše aktivity humanitárnej pomoci, rozvoja a dobrovoľníctva podporili najmä:

Poďakovanie však patrí všetkým darcom, sponzorom, partnerským organizáciám,
a dobrovoľníkom, ktorí nás podporili počas roku 2021.
Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami!
Ak vás zaujala naša práca, podporovať nás môžete aj v nasledujúcom roku:
● Finančným príspevkom na účet verejnej zbierky SK83 8330 0000 0028 0179 0152
● Dobročinným darom v našom HelpShop-e (www.adra.sk/help-shop)
● Venovaním 2-3 % z vašich daní
● Zapojením sa do materiálnych zbierok
● Zapojením sa do dobrovoľníctva na Slovensku alebo v zahraničí
● Verejnou podporou našich aktivít na sociálnych sieťach

Sledujte nás
@ADRASlovensko
ADRA_Slovakia
ADRA Slovensko

Ďakujeme
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office@adra.sk
www.adra.sk

