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V ROKU 2016

Projekt Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku® sa začal v roku 1996.
V roku 2016 sme oslávili 20-ty rok fungovania projektu.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ﬁnančne a duchovne podporujete konkrétne dieťa alebo krajinu.
Zvlášť ďakujeme anonymným darcom, ktorým nemáme možnosť poďakovať adresne.
Ďakujeme úprimne aj za vaše modlitby, propagáciu vo farnostiach, spoločenstvách,
či v rodine a u známych, ako aj za zdieľanie našich článkov na sociálnych sieťach.

www.adopcianadialku.sk

Slovenská katolícka charita je majiteľom ochrannej
známky zaregistrovanej na úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v znení Adopcia na diaľku®

adresa

Nemáte e-mailovú adresu, alebo prístup k internetu?
Slovenská katolícka charita
Adopcia na diaľku®
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

tel.

adopcianadialku.albansko@charita.sk
adopcianadialku.haiti@charita.sk
adopcianadialku.india@charita.sk
adopcianadialku.kazachstan@charita.sk
adopcianadialku.uganda@charita.sk
adopcianadialku.ukrajina@charita.sk
adopcianadialku.vietnam@charita.sk

web

e-mail

Starostlivosť o jednotlivé krajiny máme rozdelenú.
Ak potrebujete čokoľvek ohľadne projektu a viete,
ktorej krajiny sa to týka, potom píšte priamo:

0915 724 458
02/5443 44 97

Pri príležitosti 20-tich rokov projektu sa nám
dovoľte poďakovať našej projektovej koordinátorke
Márii Takáčovej, ktorá na projekte pracuje od
prvých rokov realizácie. Vďaka jej obetavej práci sa
náš projekt môže rozširovať. Našej kolegyni Majke
želáme a vyprosujeme pre jej prácu a poslanie veľa
Božieho požehnania, síl a entuziazmu.

Zostavili: Martina Borčíková,
Miroslava Knapíková, Peter Knapík
Graﬁcké spracovanie: Ivan Duda

Počty detí, ktorým pomohli Slovenky a Slováci
prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku®
neustále stúpajú. Tento projekt nepodporuje
žiadna cirkevná, súkromná ani štátna inštitúcia.
Je výsledkom rozhodnutia ľudí na Slovensku
pomáhať deťom bez ohľadu na ich národnosť,
zdravotný stav, rasu či náboženské vyznanie.
2016

17%

2 611 detí

2015

2%

81%

2 370 detí

2014

2 179 detí
1 964 detí

2013

1 794 detí

2012
2011

1 657 detí

2010

1 459 detí

2009

1 445 detí

Každé jedno euro, ktoré nám pošlete,
rozdeľujeme nasledovne:
81 centov na dieťa
17 centov na administratívu projektu
2 centy na rozvojový fond, ktorý slúži
pre všetky deti v krajinách projektu

V roku 2016 sme spoločne pomohli 2 611 deťom. Medzi nimi aj týmto:
Marton
„Ja už viem na mape
ukázať Slovensko.“

Nisha
„Môžem chodiť do školy,
až kým ju neskončím.“

Saina
„V škole sa učíme aj kreslíme, je tam dobre.“

Slavomír
„Mám rovnaké pomôcky ako
moji spolužiaci. Ďakujem.“

Adriana
„Mám rada školu.“

Thien Le
„Keď sa učím, viem
viac. To je dobre.“

Fiona
„Mám zošity a rada
do nich píšem.“

Ďakujeme.

