
Na pomoc nikdy nie je ďaleko – byť blízko nikdy nie je neskoro

Slovenskí darcovia prostredníctvom SKCH a jej projektu
Adopcia na diaľku® v roku 2012 pomáhali 1794 deťom
v štyroch krajinách: Indii (štát Karnataka), Albánsku
(osada Tale-Bregdet) , naHai� (vmestách Port-au-Prince
a Mole St. Nicolaus)a vo Vietname (v diecézach Can Tho,
Vinh Long, My Tho, Long Xuyen, Hue a Kontum).

V marci 2012 sa v albánskom Tale-Bregdet uskutočnila
posviacka a slávnostné otvorenie novej budovy centra
Laura Vicuna, kde sestry Saleziánky (FMA) organizujú
voľnočasové ak�vity a doučovanie pre de� a žiakov ZŠ,
ako aj odborné kurzy, cer�fikované albánskymMinister-
stvom práce, pre miestnu mládež i dospelých.
V indickom Honavare bola v septembri 2012 posvätená
nová budova a zahájená prevádzka novej nemocnice
sv. Ignáca v areáli Inš�tútu sv. Ignáca, kde študujú a pra-
xujú aj študentky podporované slovenskými adop-
�vnymi rodičmi. Projekt Adopcia na diaľku® funguje už
16 rokov. Za tento čas sa nám podarilo vďaka darcom zo

Slovenska a spolupracovníkom v konkrétnych krajinách
zabezpečiť vzdelanie viac ako 1200 deťom.
Podmienkou zaradenia detí do projektu je, aby rodina
bola zo sociálne slabého prostredia – zvyčajne príjem
rodiny nepresahuje jedno až dve eurá na deň. Druhou
podmienkou je neustále vzdelávanie dieťaťa, ktoré je
v projekte zaradené. Nemusí sa jednať len o návštevu
školy, za vzdelávanie rovnako považujeme aj účasť na
rôznych kurzoch či iných vzdelávacích aktivitách.
Jednoducho všetku činnosť, ktorá pomôže deťom získať
vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým sa v budúcnos�
zamestnajú, a tak sa dokážu postarať sami o seba a aj
svoju rodinu.

Deti, ktoré sa vzdelávajú, v dospelosti lepšie pochopia
zmysel vzdelania a následne budú svoje de� podporovať
v pravidelnej návšteve školy. Podpora slovenských do-
brodincov prostredníctvomSKCH napomáha systémovej
zmene nielen v rodinách, ale aj v celých komunitách.

ADOPCIA NA DIAĽKU®

Prehľad vývoja počtu podporovaných de� v jednotlivých krajinách od roku 2009.
Na HaiC a vo Vietname sme začali s projektom v januári 2011.



Našim cieľom je dať pod-
porovaným deťom šancu,
aby si prostredníctvom
vzdelania v budúcnos�
sami vedeli zabezpečiť
lepší život. Ak si v
dospelom veku dokážu
nájsť kvalifikovanú prácu,
budú sa vedieť postarať
samé o seba, ale aj
o svoje rodiny. Veríme, že
pre ich de� už projekty
ako ten náš, nebudú
potrebné.

Slovenskí darcovia v roku
2012 podporovali spolu
1794 de� v štyroch
krajinách:

India - 1180

Albánsko - 281

Hai� - 211

Vietnam - 122


