
A d o p c i a n a d i a ľ k u ®

Projekt stoviek osobných príbehov detí žĳúcich v
náročných podmienkach a pomoci ich slovenských
adoptívnych rodičov.

SKCH spustila ešte v roku 1996 projekt pod názvom
Adopcia na diaľku® s cieľom poskytovať podporu
chudobným deťom žĳúcim v extrémne biednych
podmienkach v rôznych krajinách sveta. Prvou za-
pojenou krajinou bola India, ku ktorej sa v roku 2005
pripojilo Albánsko. V oboch štátoch sa ľudia vy-
rovnávajú so zlou sociálno-ekonomickou situáciou
a obrovskou chudobou, ktorá je výsledkom his-
torického vývoja, ako aj geografických a kultúrno-
politických podmienok. Najzraniteľnejšou skupinou
obyvateľov sú deti, trpiace negatívnymi vplyvmi na-
jviac. Bieda ich rodiny, do ktorej sa narodili a v ktorej
vyrastajú, im často znemožňuje návštevu školy a ne-
majú tak možnosť vzdelaním zlepšiť svoju situáciu.
Už odmalička sa podieľajú na zabezpečovaní
prostriedkov na prežitie rodiny. V mnohých prí-
padoch rodičia nezarobia dostatok peňazí, aby mohli
deťom poskytnúť základnú zdravotnú starostlivosť
a rodina býva vo veľmi chudobných podmienkach.

Práve týmto deťom sa rozhodla SKCH
sprostredkovať pomoc slovenských darcov, ochot-
ných poskytnúť im nádej na lepšiu budúcnosť, ale
najmä reálnu možnosť na skvalitnenie ich životov,
predovšetkým cez možnosť vzdelávania.

Charakteristickým znakom projektu Adopcia na
diaľku® je adresnosť tejto podpory, ktorá sa stala
originálnym nosným pilierom celého projektu - v
centre pozornosti je vzťah podporovaného dieťaťa
a darcu, ktorý sa stáva adoptívnym rodičom tohto
konkrétneho dieťaťa. Adoptívni rodičia - darcovia
sú pravidelne informovaní o pokrokoch, ktoré ich
deti dosiahli v škole, o ich zapojení sa do rôznych
školských súťaží, účasti na táboroch, ktoré navštívili
aj vďaka ich podpore. Raz ročne dostanú niekoľko
riadkov v liste priamo od svojich podporovaných
adoptívnych detí – píšu o svojich rodinách, plánoch,
o tom, čo ich baví a za čo sú im vďační. Takisto je
možná aj korešpondencia zo strany adoptívnych
rodičov. Deti a darcovia sa takto „na diaľku“ poznajú
a obohacujú.



Využitie prostriedkov
Príspevky od adoptívnych rodičov pre konkrétne
deti a od ostatných darcov podporujúcich všeobecné
potreby projektu Adopcia na diaľku® SKCH
pravidelne posiela priamo partnerským organizáciám
v oboch krajinách. Ide o sociálne centrá spravované
rehoľnými komunitami pod záštitou miestnych
biskupov zaregistrované na svojich príslušných min-
isterstvách. Peniaze použĳú sociálni pracovníci pre-
dovšetkým na úhradu školného a zabezpečenie
školských pomôcok a uniforiem, ako aj na mi-
moškolské aktivity, zdravotné zabezpečenie, prí-
padne liečenie. Z príspevkov navyše sa podarí
zaplatiť aj účasť detí na letných táboroch, či prak-
tické darčeky na Vianoce. Vďaka láskavosti a šte-
drosti slovenských darcov bolo alebo stále je
podporovaných viac ako tritisíc dvesto detí, ktoré
dostali šancu navštevovať školu a rozvíjať svoj po-
tenciál.

Aj v roku 2010 SKCH pokračovala v riadení pro-
jektu Adopcia na diaľku® - India. Slovenskí dar-
covia prispievali sumou 15,- EUR mesačne na každé
dieťa a vďaka tomu mohlo pokračovať vo svojom
štúdiu 1159 detí. Rodiny podporovaných detí vy-
jadrili svoju obrovskú vďačnosť a úctu darcom zo
Slovenska. Okrem konkrétnych detí podporujú
slovenskí darcovia aj 2 školy – školu pre odstránenie
detskej práce Sadhana a Dievčenskú zdravotnú školu
v Honavare.

Albánska časť projektu je oproti Indii menšia, ale aj
v tomto prípade venovali pracovníci SKCH
pozornosť tomu, aby zabezpečili podporu darcov
vo výške 18,50 EUR 264 deťom, ktoré boli v roku
2010 v rámci programu podporované. Možnosť
navštevovať školu alebo diplomované kurzy pre
tieto deti a ich rodiny znamená reálnu pomoc a
šancu, aby sa v dospelosti dokázali postarať o zlepše-
nie svojej situácie sami.

Rozširovanie projektu Adopcia na diaľku®
Okrem starostlivosti o projekt v Indii a Albánsku
prebiehala počas roka 2010 komunikácia s partner-
skými charitnými a rehoľnými spoločnosťami o za-
pojení nových krajín. SKCH sa rozhodla reagovať
na obrovskú chudobu a extrémne náročné sociálno-
ekonomické podmienky na Haiti a vo Vietname a
vykonali sa všetky prípravy na to, aby Adopcia na
diaľku® mohla od januára 2011 podporovať deti aj
v týchto štátoch.
V druhej polovici roka prebehli prípravy na putovné
výstavy „Nádej pre Indiu“, ktoré sa uskutočnia v ši-
estich slovenských mestách pri príležitosti 15.
výročia fungovania projektu v roku 2011.
O chod projektu sa starali dvaja pracovníci na plný
úväzok, zamestnaní na kompletný manažment a re-
alizáciu projektu voči darcom, deťom, partnerom a
verejnosti. Propagáciu projektu pomáhalo
zabezpečovať PR oddelenie SKCH.


