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príhovor

Milí adoptívni rodičia,

v rukách držíte výročnú správu projektu Adopcia na diaľku®, od ktorého
vzniku ubehlo už 17 rokov. Náš projekt sa tak blíži k pomyselnej hranici do-
spelosti a my sa veľmi tešíme, že vďaka vašej podpore a záujmu neustále
rastie a pomáha čoraz viac deťom.

V roku 1996 sme začali podporovať prvé deti v Indii, dnes pomáhame už v
šiestich krajinách a pracujeme na tom, aby čoskoro pribudla siedma. Vzdela-
nie detí, ktoré je hlavným poslaním Adopcie na diaľku®, podporujeme okrem
Indie aj v Albánsku, na Haiti, vo Vietname, v Kazachstane a v Ugande. Čoskoro
do projektu zaradíme aj prvé deti z Ukrajiny.

Pravidelná podpora adoptívnych rodičov zo Slovenska deťom umožňuje štu-
dovať na základných a stredných školách, navštevovať záujmové krúžky a
rozvíjať sa. Z vašich príspevkov im hradíme aj školské pomôcky, uniformy,
jedlo, ale aj zdravotnú starostlivosť a lieky. Vďaka našim partnerom, ktorí
dobre poznajú miestne pomery, do projektu vyberáme deti, ktoré pomoc na-
ozaj potrebujú.

Adoptívni rodičia svojím záujmom o zložité osudy týchto detí a ich podporou
dávajú projektu aj ďalšiu rovinu. Rovinu, v ktorej je pochopenie, podpora a
láska k blížnemu na prvom mieste. 

Ďakujeme vám.

Radovan Gumulák

generálny sekretár SKCH

Novinky o našom projekte,
elektronickú prihlášku

a viac informácií nájdete
na našej stránke

www.adopcianadialku.sk



india

Prvou krajinou, kde SKCH rozbehla projekt Adopcia na diaľku®, bola v roku 1996 India.  
Najväčším problémom indického vidieka je doprava. Mestá sú síce dobre rozvinuté, no
vidiek, ktorý ich obklopuje, má rozvoj ešte len ďaleko pred sebou. Predovšetkým z tohto
dôvodu majú obyvatelia vidieckych oblastí nedostatok pracovných príležitostí. Vzdelá-
vanie však pomaly prináša postupné zmeny. Vládny program vzdelávania pre všetky deti
a pomoc mimovládnych organizácií ako SKCH dáva deťom, namiesto namáhavej práce,
možnosť chodiť do školy. „S hrdosťou môžeme konštatovať, že región Karwar bol vyhlá-
sený za oblasť s najmenším výskytom detskej práce,“ povedal pri návšteve SKCH v au-
guste 2013 riaditeľ školy Sadhana Patrick Furtado z nadácie Muktha v Honavare.

SKCH podporuje v štáte Karnataka deväť partnerských sociálnych centier, a to v  Hona-
vare, Karware, Mangalore, Shimoge, Sorabe, Vamanjoore, Allanki pri Honavare a Udupi.
Centrum ICDP v Udupi pribudlo počas roku 2013 a pomáha aj niekoľkým handicapova-

ným deťom, ktoré dostávajú pomoc v rehabilitačno-vzdelávacom centre Manasa. Od
septembra 2013 na základe žiadosti pátra Josepha Martisa, rektora Kňazského semi-
nára v  Mangalore, slovenskí dobrodinci začali finančne podporovať aj študentov v tomto
seminári. Aktivity vo všetkých centrách sú zamerané predovšetkým na programy vzde-
lávania, starostlivosti o zdravie, rozvoja osobnosti a ochrany životného prostredia. Po-
verení zamestnanci vykonávajú pravidelné návštevy, kontrolujú školy i rodiny a
monitorujú školskú dochádzku a študijné výsledky podporovaných detí. Žiaci základných
škôl majú možnosť doučovania, aby ľahšie zvládli učivo. Slabší žiaci sú zapájaní do mo-
tivačnej výučby na praktických seminároch, čo im pomáha zlepšiť si svoj prospech.

Vďaka projektu sa študentom 10. ročníka poskytuje profesijné poradenstvo pre lepšie
zorientovanie sa v ponuke rôznych odborných kurzov a pre výber vhodného budúceho
povolania. Svojpomocné skupiny, zložené z miestnych obyvateľov, napomáhajú zabez-
pečiť potreby obyvateľov v oblasti zdravotníctva, osvety, hygieny či vytvárania vlastných
zdrojov zárobku. Centrá ďalej ponúkajú možnosť rozvoja tvorivých zručností v dielňach
na výrobu tašiek, odevov, dizajnérskych výrobkov, ozdôb, ktoré zároveň slúžia  na odbyt
pre verejnosť.

Program Arogya Raksha umožňuje podporovaným rodinám využiť lekársku starostlivosť
vo zvýhodnených zariadeniach. Podľa potreby sú pacienti hospitalizovaní alebo ambu-
lantne ošetrení v novej Nemocnici sv. Ignáca v Honavare, spravovanej Misijnou kongre-
gáciou Kráľovnej apoštolov (SRA), kde dostanú potrebné ošetrenie a liečenie bezplatne.

„Naša vďaka patrí dobrodincom, ktorí podporujú adoptované deti, študentky Zdravotníckeho in-

štitútu, internát i Nemocnicu sv. Ignáca v Honavare. Zásluhou veľkorysej pomoci zo Slovenska

môžeme urobiť veľa v diecézach štátu Karnataka. S podporou Slovákov doteraz vyše 2 400 in-

dických detí dostalo možnosť absolvovať školy. Majú šťastie, že vzdelaním sa môžu

zaradiť do spoločnosti, a tým, že získajú lepšie zamestnanie, môžu pomáhať aj

svojim rodinným príslušníkom. Nech Vás Boh žehná.“

s. Maria Goretti, SRA



albánsko

Projekt Adopcia na diaľku® v Albánsku začala SKCH realizovať na podnet slovenskej mi-
sionárky sestry Magdy Cerovskej, FMA, ktorá spolu s komunitou sestier saleziánok hľa-
dala pomoc pre núdzne deti a mládež najskôr v Tirane a Shkodre a od roku 2005 v
prímorskej osade Tale–Bregdet. Tu žijú prevažne katolícke rodiny, ktoré sa sem prisťa-
hovali z hornatej oblasti Fan, kam sa predošlé generácie stiahli počas diktatúry Envera
Hodžu, známeho likvidáciou prívržencov akéhokoľvek vierovyznania. Väčšina týchto oby-
vateľov sa s vidinou získania práce postupne presídľovala do Tirany a do prímorskej ob-
lasti, kde sa pomaly rozbieha turistický ruch, a tým aj vyhliadky na lepšiu budúcnosť. V
osade nie je výnimkou, že niektorí starší sú tu ešte negramotní. Matky väčšinou ostávajú
v domácnosti a pracovné príležitosti pre otcov sú len zriedkavé.

V roku 2013 pokračovali v centre Laura Vicuña odborné kurzy pre sekretárky, práca s
počítačom, angličtina, taliančina a pekár-cukrár, ktoré sú certifikované albánskym mi-
nisterstvom práce, a dávajú mladým šancu nájsť si zamestnanie v hoteloch, firmách,

obchodoch, reštauráciách a iných prevádzkach. Produkty pekárskeho a kuchárskeho
kurzu sú zároveň dennou stravou pre frekventantov kurzu i pre škôlkarov. Materskú školu
v centre v roku 2013 navštevovalo 30 miestnych detí.

V areáli centra boli dobudované športové ihriská, kde sa odohrávajú turnaje mládeže z
osady proti konkurenčným družstvám v basketbale, futbale a ďalších športoch. V po-
slednom štvrťroku prebiehali intenzívne stavebné práce na druhej budove centra, kde sú
plánované miestnosti pre materskú školu, oratórium, kaplnku a  ubytovacie priestory pre
mládež, dochádzajúcu na kurzy z väčších vzdialeností. Komunita troch saleziánskych
sestier v osade poskytovala po celý rok materiálnu pomoc – potraviny, výživu, oblečenie,
plienky, obuv a lieky chudobným rodinám s malými deťmi. Z podpory zo Slovenska sestry
zabezpečovali žiakom školské potreby, tašky, ako aj mimoškolské programy: doučovanie,
šport, záujmové krúžky, výučbu cudzích jazykov, katechizmus, táborové aktivity počas
letných prázdnin, a pre študentov, ktorí dochádzali na stredné a vysoké školy v mestách,
aj príspevky na cestovné a školské poplatky. V júni 2013 sa uskutočnila kontrolná ná-
všteva v osade Bregdet a bol natočený DVD dokument pre všetkých adoptívnych rodičov
a prispievateľov albánskych detí a študentov.

„Milí priatelia a podporovatelia veľkého diela v

Tale-Bregdet, chcem sa Vám poďakovať za

Vašu dôveru, štedrosť a vytrvalú pomoc. V na-

šich modlitbách a pri sv. omšiach myslíme na

Vás, na Vaše rodiny, aby Vás Pán žehnal a za-

hŕňal svojimi milosťami. Deti sú tu, venujeme

sa im, spoločne sa modlíme za Vás a ďakujeme

Pánovi, že patríme do jednej veľkej rodiny.“

sestra Magda Cerovská, FMA



haiti

Haiti patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Ničivé zemetrasenie v januári 2010 za-
nechalo za sebou zdevastovanú infraštruktúru a tisíce ľudí bez domova. Zahraničie rea-
govalo na situáciu rôznymi spôsobmi: misiami, materiálnou a finančnou pomocou.
SKCH po zemetrasení vyhlásila zbierku na pomoc obyvateľom Haiti, vďaka ktorej sa po-
darilo obnoviť a vybudovať vzdelávacie centrá a škôlky. Aj napriek tomu, že SKCH už
nemá stále zastúpenie na Haiti, darcovia zo Slovenska majú možnosť zapojiť sa do pro-
gramu Adopcie na diaľku®. Konkrétne, už štvrtý rok slovenskí darcovia podporujú deti v
troch centrách na ich ceste za lepšou budúcnosťou prostredníctvom dobrého vzdeláva-
nia. Vďaka dobre nadviazanej spolupráci s lokálnymi partnermi, je tak možné pomáhať
krajine naďalej. 

„Šesťdesiat až šesťdesiatpäť percent našich detí si nemôže dovoliť navštevovať školu, pretože
rodiny týchto detí sú príliš chudobné. Rodičia im nedokážu kúpiť uniformu, topánky, knihy a
takisto im nedokážu zabezpečiť dostatočný nutričný príjem. Odkedy sme začali spolupracovať

so SKCH na projekte Adopcia na diaľku®, je možné pozorovať rozdiel,“ uviedol jeden z koor-
dinátorov projektu, otec Rodolphe zo Školy sv. Bonaventúru. Do škôl dnes prichádza viac
detí. Rodiny sa pritom nemusia starať o školské pomôcky, knihy či uniformy, ale ani o
nutričný program. „Učitelia a ostatní zamestnanci sú dostatočne motivovaní. Vďaka vyho-
vujúcej strave deti nehladujú  a majú dostatok energie na celý deň, ako aj na sústredenie sa
na nové učivo,“ opísal situáciu otec Rodolphe.

V roku 2013 narástol celkový počet podporovaných detí o ďalších 70 žiakov. Konečný
počet detí na konci roka 2013 v jednotlivých centrách, s ktorými SKCH spolupracuje, bol
nasledovný: v Škole sv. Terézie v Cazeau 48, v Škole sv. Bonaventúru v Mole 112, v Škole
sv. Františka Saleského v Riviere Froide 126. 

V priebehu roku 2013 boli spolu so zdravotníkmi zrealizované viaceré vakcinačné kam-
pane na filariázu a tetanus. Lokálni partneri sa snažili zabezpečiť všetkým podporova-
ným deťom aspoň jedno teplé jedlo za deň. Súčasťou vyučovacieho procesu boli aj
praktické kurzy ako vyšívanie, varenie, pečenie, šitie. Pri príležitosti Dňa farieb, ktorý je 7.
decembra, si žiaci pod vedením učiteľov vyzdobili a vymaľovali svoj školský dvor. Prebehli
aj viaceré športové súťaže, po nich zvyčajne nasledovalo kultúrne vystúpenie, kde mnohí
žiaci ukázali svoje schopnosti v speve, poézii a pripravených scénkach. Podstatnú úlohu
pri vzdelávaní zohrávajú učitelia, s ktorými sa rodiny detí mohli porozprávať počas pra-
videlných stretnutí. Aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii, podpora vzdelávania
umožňuje  mladým študentom nové možnosti uplatnenia na trhu práce.

„Ani slová nedokážu vyjadriť veľkú vďaku všet-

kým, ktorí sa rozhodli podporovať dieťa v našej

komunite. Vzdelanie  je veľmi dôležité v živote

národa. Darcovia zo Slovenska  spravili veľký roz-

diel v životoch týchto maličkých. Mnohokrát ďa-

kujem za všetkých.“

otec Rodolphe

Škola sv. Bonaventúru

(Mole Saint Nicolas) 



vietnam

V roku 2013 sa počet podporovaných detí z Vietnamu  vyšplhal na 157. Slovenskí adop-
tívni rodiča deti podporujú spolu v šiestich diecézach a na úspešnosť projektu dozerá
hlavný koordinátor Paul Le Phuoc Thien. Finančná podpora, ktorú poskytujú darcovia zo
Slovenska prostredníctvom SKCH, chudobným deťom vo Vietname, žijúcim prevažne
na vidieku, v horách či vo vysokohorských oblastiach, je veľmi cenná. Vietnam je totiž
jednou z krajín, ktoré sú stále vo vývoji a množstvo ľudí žije vo veľmi skromných pod-
mienkach.

„Malý počet obyvateľov profituje na zmenách, ktoré nastali, ale veľký počet obyvateľov
je stále chudobnejších a chudobnejších. Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa stále
zväčšuje a najhoršie je to pre ľudí, ktorí sa živia poľnohospodárstvom. Hospodária na
malom pozemku a nedokážu zarobiť toľko, aby mali na živobytie. Veľká časť poľnohos-
podárov opúšťa vidiek často aj s celou rodinou, niekedy len dočasne, niekedy natrvalo,
aby si našli prácu v priemyselných zónach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti veľkých miest,“
vysvetlil Paul Le Phuoc Thien.

Rodičia mnohých podporovaných detí boli nútení odísť pracovať ďaleko od domova na
dlhšiu dobu a deti museli nechať v starostlivosti starých rodičov. Mnohé rodiny doplácajú
na to, že poľnohospodárske práce boli vo veľkej miere mechanizované a mnoho pozem-
kov sa dostalo do rúk niekoľkých bohatých ľudí, ktorí vlastnia poľnohospodárske stroje.

Počas roku 2013 sa podarilo v rámci projektu zabezpečiť aj vzdelávací kurz pre vedúcich
jednotlivých skupín detí. Rovnako sme pokryli štipendiami aj štúdium  šiestich študentov,
ktorí vďaka projektu Adopcia na diaľku® môžu študovať na vysokej škole.

Deti vo svojich listoch darcom často píšu o TET NGUYEN DAN. Ide o tzv. Lunárny nový
rok, ktorý je najdôležitejším sviatkom vo Vietname. Stelesňuje identitu vietnamskej kul-
túry a podľa slnečného alebo európskeho kalendára pripadá na obdobie medzi 21. ja-
nuárom a 19. februárom. Príprava na TET je najdôležitejším prvkom osláv. Pred ich
začiatkom ľudia dokončujú všetky dôležité povinnosti starého roku, vyrovnávajú svoje
podlžnosti, pripravujú pre svojich zosnulých predkov darčeky, robia výzdobu, pripravujú
jedlo a darčeky pre deti. Špeciálne pre deti je to nezabudnuteľná chvíľa. Silvester je vý-
nimočný čas pre celú rodinu, keďže spoločne odprevádzajú starý a vítajú nový rok. Celý
národ si oblečie svoj najlepší odev; mestá, dediny, ulice, domy a oltáre sú vyzdobené
kvetmi a tradičnými ozdobami. Nesmie samozrejme chýbať ryžový koláč a tanier s pia-
timi druhmi ovocia. Obývačky zdobia broskyňové kvety či mandarínkové stromy, ktoré
symbolizujú šťastie. Pre deti je to výnimočný čas roka, preto sa rady delia so svojimi
adoptívnymi rodičmi o tieto pekné zážitky.

„Podpora vzdelávania vietnamských detí  má veľký vý-

znam pre ich budúcnosť, ale aj pre budúcnosť ich rodín.

Vážení darcovia, ešte raz Vám chcem touto cestou zo

srdca poďakovať za Vašu štedrosť, láskavosť

a za Vašu dobrotu. Nech Vás Boh žehná.“ 

Paul Le Phuoc Thien

koordinátor vo Vietname



kazachstan

Projekt Adopcia na diaľku® sa v roku 2013 rozšíril aj o pomoc deťom v Kazachstane.
Rozhodnutie podporovať deti v  tejto ázijskej krajine bolo inšpirované viacerými misio-
nármi zo Slovenska, ktorí si práve Kazachstan vybrali za miesto svojho pôsobenia. Tento
projekt je v Kazachstane absolútnou novinkou. Keď sme ho rozbiehali, nevedeli sme, ako
bude fungovať a aké ovocie prinesie. Dnes môžeme s istotou povedať, že projekt je
úspešný a poskytuje pomoc a adresnú podporu konkrétnym deťom a ich rodinám. 

Partnerom projektu sa stala naša partnerská organizácia Caritas Kazachstan, ktorá roz-
hodla, že projekt odštartuje v meste  Karaganda. Podľa slov koordinátorky projektu, kto-
rou je Sysoeva Oksana Nikolaevna, je v tomto meste veľmi veľa detí, ktoré pochádzajú z
chudobných a mnohodetných rodín. Mnoho z nich má vážne zdravotné problémy alebo
sú siroty. „Všetky tieto deti a ich rodiny potrebujú pomoc. Mnohé rodiny sa nachádzajú
vo veľmi ťažkej finančnej situácii, veľmi veľa detí je v pestúnskej starostlivosti svojich

starých rodičov, iné sú ťažko zdravotne postihnuté a rodičia minú na ich liečbu všetky
svoje peniaze,“ vysvetlila Sysoeva  Oksana Nikolaevna.

Projekt Adopcia na diaľku® im poskytuje nielen finančnú, ale aj morálnu  podporu, čo je
pre nich veľmi dôležité. Každé dieťa vie, že nie je osamelé vo svojej ťažkej situácii, vie, že
existujú ľudia, ktorí naň myslia a jeho osud im nie je ľahostajný. Deti teší skutočnosť, že
adoptívni rodičia zo Slovenska sa zaujímajú o ich štúdium, záľuby a budúcnosť. Aj toto
im pomáha, aby sa vyvíjali vo svojom prirodzenom prostredí, bez pocitu menejcennosti
medzi svojimi rovesníkmi.

Projekt je pre Kazachstan inšpiratívny aj v inom. Práve na jeho príklade ukazuje Caritas
Kazachstan miestnym ľuďom, že pomáhať slabším a zraniteľnejším, zvlášť keď ide o
deti, by malo byť samozrejmosťou. Konkrétne sa to prejavilo pri vianočnom stretnutí s
deťmi zo sociálne znevýhodnených rodín v decembri 2013, kedy Caritas Kazachstan
našla mnoho miestnych darcov, ktorí pre deti pripravili darčeky a mnohé iné drobnosti.
V roku 2013 sme našli darcov pre všetkých 20 detí, ktoré sme v spolupráci s Caritas Ka-
zachstan prijali do projektu. V roku 2014 by už mali všetci darcovia dostať prvé konkrétne
reporty s fotografiami detí, ktoré podporujú. Okrem fotografií od nich dostanú aj listy a
informácie o ich škole. V SKCH sme presvedčení, že pomoc si zaslúži každé dieťa bez
ohľadu na krajinu, v ktorej žije. Toto potvrdil aj záujem slovenských darcov. Veríme, že
projekt Adopcia na diaľku® bude v Kazachstane úspešne pokračovať aj ďalšie roky.

„V mene Charity Kazachstan sa chceme poďakovať SKCH, ako aj

všetkým darcom na Slovensku, ktorí sa zapojili do tohto projektu, a

hlavne darcom, ktorí podporujú deti v Karagande a duchovne ich pri-

jali za svoje. Veríme, že projekt Adopcia na diaľku® je príkladom a

cestou pre mnohých ľudí, ktorí majú možnosť pomáhať iným, len ne-

vedia ako... Je to tiež príklad, ako prejaviť svoj súcit a podporu ľuďom,

ktorí sú v núdzi. Nie je dôležité, ako si ďaleko, dôležité je,

že chceš pomôcť.“

Sysoeva  Oksana Nikolaevna

Caritas Kazachstan



môcky a novú uniformu pre 83 detí, zaradených do projektu. Najvyšší počet podporova-
ných žiakov navštevuje školu v Unne. Jej riaditeľ ocenil príchod SKCH do tejto oblasti,
keďže najväčšia koncentrácia pomoci zo zahraničia je sústredená v okolí hlavného
mesta Kampala, teda ďaleko na juhu krajiny.

Priebežný monitoring dochádzky a prospechu detí zabezpečuje, aby sa predišlo neefek-
tívnemu využívaniu finančných prostriedkov. Kontaktnou osobou, ktorá má dozor nad
podporovanými deťmi je buď triedny učiteľ, alebo mentor školy, ktorí dbajú o to, aby sme
mali správu o dieťati doručenú do centra každý mesiac. Pred každým trimestrom, po
kontrole výsledkov skúšok a uistení sa, že dieťa je schopné vzdelávať sa naďalej, zapla-
tíme poplatky za štúdium a pomôcky na nasledujúce obdobie.

Okrem iného sme počas roku 2013 na Základnej škole v Unne, v spolupráci s Úradom
vlády SR, zriadili počítačovú miestnosť a vyškolili miestnych učiteľov, ktorí sú zodpovední
za chod učebne a výučbu. Deťom totiž vďaka SKCH pribudol nový predmet – práca na
počítači. Aj tento projekt ponúka žiakom príležitosť na nové podnety a impulzy a zároveň
dodáva Adopcii na diaľku® nový rozmer. Žiaci majú príležitosť navštevovať počítačový
kurz a jedným z výstupov projektu bola aj komunikácia medzi žiakmi základnej školy v
Ugande a Základnej školy Bukovecká v Košiciach. Našou snahou je, aby sme, vďaka
adoptívnym rodičom zo Slovenska, vlastným projektom zlepšili život čo najviac deťom.

uganda

„Zo srdca Vám v mene našich detí ďakujem za všetky

Vaše dary, modlitby a podporu, vďaka ktorým mô-

žeme pomáhať už desiatkam detí zaradeným v pro-

jekte, ale aj deťom s HIV v našom centre. Vaša dôvera

a podpora dávajú našej misii veľkú silu! Teším sa, že

Uganda je krajinou, o ktorú majú darco-

via zo Slovenska záujem a projekt

veľmi rýchlo rastie.“

Margita Kačányiová

koordinátorka v Ugande

V roku 2013 pribudla ku krajinám, v ktorých môžu darcovia zo Slovenska vďaka projektu
Adopcia na diaľku® podporovať vzdelávanie detí, prvá africká krajina. SKCH totiž na se-
vere Ugandy postavila a prevádzkuje Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré
nám umožnilo rozšírenie projektu. Centrum sa stalo strategickým miestom na koordi-
náciu a chod Adopcie na diaľku®. Naša koordinátorka Margita Kačányiová, ktorá cen-
trum vedie, sa stará o to, aby každé podporené dieťa zaradené v projekte dostalo to, čo
mu patrí. Centrum v roku 2013 nadviazalo spoluprácu s 13 školami v okrese Adjumani
a do projektu sme mohli prijať prvé deti z najchudobnejších rodín.

Na každej škole prebieha vyučovanie od skorého rána až do neskorých popoludňajších
hodín. Dopĺňajú ho záujmové krúžky, ako napríklad konverzácia v angličtine, poľnohos-
podársky a diskusný krúžok či krúžok o dodržiavaní správnych hygienických návykov.
V roku 2013 sa vďaka podpore darcov podarilo zaplatiť poplatky za školné, školské po-
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Prehľad vývoja počtu podporovaných detí od roku 2011:
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Z celkovej poukázanej sumy ide
85% priamo na podporu detí v
danej krajine. 2% z príspevku sa
používajú na tvorbu rozvojového
fondu, z ktorého SKCH uskutoč-
ňuje mimoriadne projekty. Na
Haiti sa vďaka fondu podarilo vy-
kopať studňu, v Albánsku vyme-
niť okná na centre a zadovážiť
zdroj vody, vo Vietname sme pri-
speli podporovaným deťom,
ktoré bývajú ďaleko od škôl na
cestovné, ako aj na vzdelávací kurz pre učiteľov. 13% používa SKCH na administratívne
zabezpečenie fungovania projektu. Táto čiastka pokrýva poštovné pri korešpondencii s
deťmi, kancelárske potreby, náklady na telefón, internet, tlač materiálov a mzdy. 

Základná suma pre jedno dieťa bola v roku 2013:
Pre Indiu mesačne 15 €, ročne 180 €
Pre Albánsko mesačne 20 €, ročne 240 €
Pre Haiti mesačne 20 €, ročne 240 €
Pre Vietnam mesačne 20 €, ročne 240 €
Pre Kazachstan mesačne 20 €, ročne 240 €
Pre Ugandu mesačne 20 €, ročne 240 €

projekt v číslach Adoptívni rodičia (darcovia) raz za rok dostávajú:
Z Indie výročnú správu o postupe dieťaťa po ukončení školského roku a novoročný list,
z Albánska priebežne počas roka ďakovné listy sestry Magdy naším prostredníctvom,
z Haiti, Vietnamu, Kazachstanu a Ugandy výročnú správu o postupe dieťaťa po ukončení
školského roku, fotografiu dieťaťa, list od dieťaťa, informácie o chode a plánoch školy.

SKCH neponúka výber detí na internete podľa fotografií. Deti na podporu sú vyberané z
najnúdznejších rodín a u nás sú priraďované záujemcom podľa poradia. Kritérium vý-
beru, ktoré môžeme splniť, je: dievča / chlapec.

SKCH vykonáva tento projekt samostatne a nezávisle od roku 1996, je majiteľom ochran-
nej známky ÚPV SR – Adopcia na diaľku® a nemá žiadny súvis s inými organizáciami,
ktoré pre svoje aktivity používajú názov „adopcia na diaľku“.

Vďaka projektu Adopcia na diaľku® je umožnené študovať deťom, ktoré
by inak nemali možnosť dostať sa k vzdelaniu.

V Indii prešlo za obdobie 1996-2013 úspešne projektom 1299 detí a študentov.

V Albánsku prešlo za obdobie 2005-2013 úspešne projektom 107 detí a študentov.



poštová adresa: Adopcia na diaľku®
Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava

telefón: 02/5443 1506, 5443 2503
0915 724 458 (Mária Takáčová)

e-mail:
adopcianadialku.albansko@charita.sk
adopcianadialku.haiti@charita.sk
adopcianadialku.india@charita.sk
adopcianadialku.kazachstan@charita.sk
adopcianadialku.uganda@charita.sk
adopcianadialku.vietnam@charita.sk
adopcianadialku.ukrajina@charita.sk

kontaktné osoby:
mária takáčová - India, Albánsko
Peter knapík - Vietnam, Kazachstan, Ukrajina
mariana Ištoňová - Haiti, Uganda

čísla účtov pre projekt adopcia na diaľku®:

4002454960/7500
IBAN – SK55 7500 0000 0040 0245 4960

0635111206/0900
IBAN – SK26 0900 0000 0006 3511 1206

502332363/7500
IBAN – SK61 7500 0000 0005 0233 2363

4017510259/7500
IBAN – SK32 7500 0000 0040 1751 0259

4017508650/7500
IBAN – SK19 7500 0000 0040 1750 8650

0635111177/0900
IBAN – SK33 0900 0000 0006 3511 1177

pripravujeme
kontakty
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K podporovaným krajinám pribudne čoskoro aj Ukrajina

V roku 2014 sa projekt Adopcia na diaľku® rozšíri o Ukrajinu. Na začiatok budeme spo-
lupracovať s dvoma partnermi. Prvým je Kongregácia Milosrdných sestier svätého Vin-
centa – Satmárky. Pôsobia v meste Rachiv v Zakarpatskej oblasti, projektu sa venujú
dve sestričky a ich služba spočíva najmä v práci s deťmi, mládežou a katechéze na fare.
Okrem toho roznášajú Eucharistiu starým a chorým vo farnosti. V letnom období se-
stričky organizujú kresťanské tábory pre deti a mládež.

Druhým partnerom je Detský domov pre chlapcov v Bortnykoch, zaregistrovaný grécko-
katolíckym spoločenstvom „Miles Jesu“. Bol založený v roku 1998, kedy sa ujalo prvých
dvoch sirôt. Momentálne má už v starostlivosti 26 detí. Za vedenie detského domova je
zodpovedný Ruslan Markiv, MJ, ktorý má vysokoškolské vzdelanie v odbore detskej psy-
chológie a v angličtine. Detský domov v Bortnykoch každému chlapcovi zabezpečuje
jedlo, oblečenie, lekársku starostlivosť a vzdelanie.

ukrajina číslo účtu pre Ukrajinu:
4017510435/7500




