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ÚVOD

Vážení adoptívni rodičia, darcovia, podporovatelia, priaznivci.

Radi by sme sa Vám poďakovali za Vašu priazeň a podporu, ktorú ste prostredníctvom projektu Adopcia na
diaľku® venovali chudobným deťom v Indii, Albánsku,  Vietname a na Haiti.

Vašu podporu v roku 2011 dostávali deti v indickom štáte Karnataka v mestách Honavar, Karwar, Shimoga, Man-
galore, Vamanjoor a Sorab. V Albánsku v osade Tale – Bregdet, ležiacom na brehoch Jadranského mora asi 80
km od Tirany. Vo Vietname podporujete deti v diecézach, nachádzajúcich sa v delte rieky Mekong, konkrétne
ide o diecézy Can Tho, Vinh Long, My Tho a long Xuyen. Na Haiti v mestách Port-au-Prince, mestská štvrť Cezeau,
Carrefour, mestská štvrť Riviere Froide a v meste Mole St. Nicolas.

Na konci roka 2011 ste prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity a jej projektu Adopcia na diaľku® pod-
porovali 1155  detí v Indii, 279 v Albánsku, 141 na Haiti a 82 vo Vietname. Hoci tieto deti žijú v rôznych častiach
sveta, všetky majú spoločné jedno – práve vďaka Vám, darcom zo Slovenska, je postarané o ich základné potreby.
Okrem toho sa môžu systematicky  vzdelávať, zvyšovať svoju kvalifikáciu a tým aj šancu na získanie zamestnania,
ktoré v budúcnosti uživí ich a aj rodiny, ktoré si neskôr založia. Vďaka tomu pochopia tiež zmysel vzdelávania a
svoje deti budú následne podporovať  (aj finančne) v chodení do školy. Práve preto Vaša podpora napomáha
systémovej zmene nielen v rodinách, ale aj v celých komunitách.

Dovoľte, aby sme Vám pripomenuli zopár údajov o oblastiach, centrách či školách, v ktorých Slovenská katolícka
charita realizuje projekt Adopcia na diaľku®.

PRÍHOVOR
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O NÁS

Mária Takáčová začala pracovať v Slovenskej katolíckej charite
v roku 1990 ako administratívna pracovníčka. Adopcii na
diaľku® sa venuje už 12 rokov. V rámci tohto projektu sprostred-
kúva podporu od slovenských adoptívnych rodičov a dobro-
dincov  pre indické deti v 8 sociálnych centrách v štáte Kar-
nataka. 

Od roku 2005, v spolupráci so sestrou Magdou Cerovskou, aj
pre deti a študentov z Albánska. 

V roku 2008 bola osobne navštíviť centrá sestier saleziánok
v Tirane a Shkodre, ako aj niektoré rodiny z osady Tale –
Bregdet, ktorým pomáhajú slovenskí dobrodinci už niekoľko
rokov. 

V roku 2009 sa zúčastnila monitorovacej návštevy sociálnych
centier v indickom štáte Karnataka, kde Slováci doteraz podporili už viac ako 2200 detí. Počas cesty spolupracovala tiež na príprave
dokumentárneho filmu Nádej pre Indiu. 

Veľmi jasne si uvedomujeme všetky problémy, ktoré v súčasnosti trápia aj nás, tu na Slovensku. Na druhej strane berieme do úvahy
stály a pretrvávajúci záujem ľudí pomôcť tam, kde je ich pomoc jedinou šancou. 
Preto  touto cestou úprimne ďakujeme všetkým adoptívnym rodičom a dobrodincom projektu Adopcia na diaľku®, ktorí sa svojimi
finančnými darmi, modlitbami a inou spoluprácou a pomocou podieľajú na tejto misii v prospech chudobných či znevýhodnených
detí a rodín vo svete.

Peter Knapík začal pracovať v Slovenskej katolíckej charite
v januári 2009. Vyštudoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej
Bystrici, pedagogickú fakultu, odbor sociálna práca a sociálna
pedagogika. Ako dobrovoľník pracuje s deťmi a mladými ľuďmi
v Slovenskom skautingu. 

Do Slovenskej katolíckej charity nastúpil ako koordinátor pro-
jektu rozvojového vzdelávania, neskôr  začal pracovať na pro-
jekte Adopcia na diaľku®. Keď sa z iniciatívy generálneho
sekretára SKCH, Radovana Gumuláka, začal projekt rozširovať
na Haiti a do Vietnamu, prevzal koordinovanie projektu v týchto
dvoch krajinách. 

V roku 2011 úzko spolupracoval s koordinátormi priamo
v týchto krajinách – s pani Evou Zelinovou na Haiti a
pánom Paul le Phuoc Thien vo Vietname. Spoločne

so Slovenkami a Slovákmi, ktorí sa zapojili do projektu, dokázali ho rozšíriť do spomínaných dvoch nových krajín a pomôcť tam, kde
je to potrebné. 

Aj v ďalších rokoch plánuje Slovenská katolícka charita rozširovanie projektu v počte podporovaných detí a nových krajín. Tieto
plány sú však závislé na Vašej podpore, pretože projekt Adopcia na diaľku® môže fungovať len dovtedy, kým budú ľudia chcieť a
môcť podeliť sa, častokrát aj s tým málom, čo majú. Môžeme tak všetci ukázať, že na pomoc nikdy nie je ďaleko a byť blízko nikdy
nie je neskoro.



KRAJINY

ADOPCIE
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Mnoho z nich má šťastné detstvo. Avšak iné žijú v chudobných
podmienkach, trpia hladom a nedostatkom pitnej vody, nemajú
prístup k liekom a nemôžu si dovoliť chodiť do školy. Nenaučili
sa dobre čítať a písať, umierajú na choroby, ktoré sú inak ľahko
liečiteľné, namiesto hier s rovesníkmi musia pracovať, alebo sa
starať o mladších súrodencov, pretože rodičia buď zomreli, alebo
musia tvrdo pracovať, aby vôbec uživili rodinu. Iné trpia násled-
kami prírodných katastrof a ťažkým životom v chudobných rozvo-
jových krajinách.

Projekt Adopcia na diaľku® v sebe spája jednoduchosť a
konkrétnu pomoc. Je postavený na vzťahu darcu a obdarovaného
dieťaťa. Človek, ktorý sa rozhodne zapojiť do projektu, sa stáva
adoptívnym rodičom, môže sledovať rast „svojho" dieťaťa a tešiť
sa spolu s ním z jeho úspechov. Pomoc je poskytovaná vo forme
pravidelných mesačných, resp. ročných príspevkov na konkrétne
dieťa, ktoré je darcovi pridelené. 

Cieľom projektu je predovšetkým podporovať chudobné deti,
aby sa mohli vzdelávať, a zabezpečiť im výživu a zdravotnícku
starostlivosť. Príspevky od darcov sú určené najmä na kúpu škol-
ských potrieb, školských uniforiem, úhradu školného, poskytnu-
tie dennej stravy, zabezpečenie liekov, ale aj na drobné vianočné
darčeky a zorganizovanie školského výletu či letného tábora.

Na svete sú milióny detí
s rôznymi osudmi

ALBÁNSKO

INDIA

HAITI

VIETNAM



Ciele sociálnych centier sú nasledovné:

– poskytnúť v regióne možnosť vzdelania každému dieťaťu bez
rozdielu;

– viesť deti k správnemu výberu povolania a sprostredkovať im
primerané zamestnanie;

– umožniť rodičom, aby boli sebestační  a znížil sa tak stupeň ich
odkázanosti;

– rozvíjať aktivity, ktoré pomôžu deťom stať sa  zodpovednými a
kultúrnymi ľuďmi.

Väčšina rodičov podporovaných detí  je negramotných a nekladie
veľký dôraz na vzdelanie. Organizujú sa aktivity pre rodičov, ktoré
podporujú ich túžbu po lepšom sociálnom zabezpečení, vedo-
mostiach a napomáhajú zdokonaliť schopnosť rozhodovať sa,
podporujú starostlivosť o zdravie, hygienu, výživu, vedú
k starostlivosti o rodinu, domácnosť, dieťa atď.
Centrá poskytujú deťom školenia zamerané na ich vzdelanie,
rozvoj osobnosti, riadiacich schopností, základnú vedu a tech-
nológiu, počítače, literatúru, umenie, hudbu, tanec a divadlo.
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INDIA

V Indii sa projekt Adop-
cia na diaľku® realizuje
v 8 sociálnych centrách
v štáte Karnataka.

India je krajina ležiaca v Južnej Ázii, pričom zaberá takmer celý Indický subkontinent. Dĺžka jej pobrežia je viac ako 7 500 km a ro-
zlohou je siedmou najväčšou krajinou sveta. Na juhu je ohraničená Indickým oceánom, na západe Arabským morom a na východe
Bengálskym zálivom. Susedí so šiestimi krajinami: na západe s Pakistanom, na severe s Čínou, Bhutánom a Nepálom, na východe s
Bangladéšom a Mjanmarskom. 



Niektoré rodiny nemôžu naplniť ani základné potreby detí (jedlo,
oblečenie a prístrešie). V takýchto prípadoch im pomáha cen-
trum formou mesačných úhrad na kúpu potravín a oblečenia.

Centrá poskytujú tiež štipendiá študentom, ktorí sú odkázaní na
pomoc, aby mohli pokračovať vo vyššom vzdelávaní vo vybra-
nom odbore. Nevyhovujúce podmienky doma a veľké vzdia-
lenosti do školy nedávajú niektorým deťom inú voľbu, ako bývať
v študentskom domove. 

Takýmto študentom sa poskytuje
finančná pomoc na zaplatenie stravy, in-
ternátu a školného.

Počas Vianoc sa organizujú na rôznych
miestach vianočné stretnutia, kde všetky

podporované deti dostávajú rovnocenné darčeky v mene ich
adoptívnych rodičov. Počas apríla a mája sú organizované letné
prázdninové tábory.

Pre zamestnancov centier sú pripravené semináre a školenia, za-
merané na zdokonaľovanie vedomostí a schopností viesť tvorivé
stretnutia, hry, vzdelávacie a zábavné programy pre deti, atď.
Výsledky aktivít sa pravidelne vyhodnocujú vo výročných sprá-
vach.

"Vďačnosť je kvet, ktorý nikdy nevädne." 

„Chceli by sme vyjadriť naše úprimné uznanie a hlbokú
vďaku štedrým dobrodincom a priateľom zo Slovenska,
ktorí sa svojimi finančnými darmi, modlitbami, svojím
časom a osobnou zaangažovanosťou podieľajú na projekte
Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku®, a tým
uskutočňujú našu spoločnú úspešnú misiu.“ 

Sr. Maria Goretti, generálna predstavená SRA, India
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Odhalenie ďakovnej tabule pri vstupe do
internátu dievčenskej zdravotníckej školy
sv. Ignáca v Honavare. Slovenskí dobrod-
inci prispievajú na potreby miestnych štu-
dentiek už 8 rokov. Tabuľu odhalili
generálny sekretár Radovan Gumulák a
koordinátorka projektu Mária Takáčová,
počas návštevy sociálnych centier v in-
dickom štáte Karnataka.                                                                                                                                        
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ALBÁNSKO

Naše centrum “Laura Vicuna„ sa otvorilo a obnovilo vďaka SKCH.
Sme tu tri sestry, okrem mňa ešte jedna z Talianska a jedna z Ar-
gentíny.  Naším poslaním je evanjelizácia, výchova a vzdelávanie
– ohlasovať Božie slovo predovšetkým mladým ľuďom, podľa
nášho zakladateľa Don Bosca: „vychovávať dobrých kresťanov a
zodpovedných občanov”.

V Bregdet je  obrovské “pole„ otvorené pre evanjelizáciu.
Množstvo detí a mladých ľudí, ktorí ochotne prichádzajú,
počúvajú, majú záujem o pravdu. Tu je všetko nové, vzácne a
potrebné. Centrum sme obnovili, aby sme mohli lepšie slúžiť
deťom a mládeži. Obnovila sa veľká  miestnosť, ktorá slúži na bo-
hoslužby, na vyučovanie náboženstva, na duchovné obnovy.
Upravil sa dvor a okolie – športové ihriská, oplotenie, vodovod,

Albánsko je krajina juhovýchodnej Európy, ležiaca na Balkánskom polostrove. Jej západné prímorské teritórium oddeľuje Iónske
more od Jadranského mora. Na severe Albánsko susedí s Kosovom a Čiernou Horou, na juhovýchode s Gréckom, východnú hranicu
tvorí Macedónsko. Územie južného Albánska, ktoré kedysi patrilo do starovekého Grécka, sa podľa tejto tradície nazýva Epirus.
Albánsko možno geologicky rozdeliť na územia – Albánske Alpy a masív Prokletije sa nachádzajú severne od najväčšej rieky Drin,
strednú časť krajiny tvoria hory s najvyšším vrchom Korab a krasovými jazerami, tretiu časť vypĺňa kras a juh tvoria nížiny.

Osada Tale – Bregdet sa nachádza v diecéze Lezhe a
patrí do farnosti Shenkoll (Svätý Mikuláš). Projekt Adopcia
na diaľku tu koordinuje sr. Magda Cerovská, FMA.

..
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sociálne zariadenie… Pristavili sa štyri miestnosti pre  deti  na
doučovanie. Opravili a zariadili  sme  kuchyňu na kurz varenia a
miestnosť na kurz šitia pre dievčatá a mladé ženy.

Rok 2011 bol veľmi významný, pretože v Centre Laura Vicuna
pokračujú kurzy pre dievčatá: kurz varenia, informatiky, formácia
animátorov, ako aj stretnutia s rodičmi, oratórium pre deti od
4 – 15 rokov s aktivitami ako šport, doučovanie, anglický

a taliansky jazyk, krúžky – divadlo, šikovné ruky,
kreslenie, hra na gitare, spev, náboženstvo.  
Na novom pozemku v osade Bregdet sa postavila
nová budova, ktorá bude slúžiť pre deti a mládež. Sú
tam štyri triedy na odborné kurzy pre dievčatá a
chlapcov, ktorí nemajú možnosť študovať na stred-
ných školách. Postavil sa aj skleník, ktorý je súčasťou
kurzu záhradníctva.

Začala sa aj stavba materskej školy, ktorá má kapacitu
75 miest – tri triedy. Je veľmi potrebná, pretože detí
je veľa, rodičia majú záujem a my tiež. V osade
doteraz materská škola nebola vôbec. Mnohé deti os-
távajú na ulici bez dozoru. Na dokončenie objektu
materskej školy chýbajú však financie a projekty.

Finančná pomoc, ktorá k nám prichádza pravidelne
prostredníctvom SKCH, je obrovským darom pre celú
osadu. Deti a rodičia to nesmierne oceňujú a naša ko-
munita sa deň čo deň, spolu s deťmi, modlí za našich
dobrodincov. Budujeme doslova “nový život„

v osade. Deti, ktoré nevedeli čítať a písať, ktoré nepoznali
farbičky ani pero, dnes študujú na strednej či vysokej škole. A
vďaka patrí vám…  Aj dnes ešte mnohé deti potrebujú základné
veci – oblečenie, obuv, zošity či stravu. Rodičia nemajú peniaze,
aby kúpili lieky, alebo aby zaplatili zubára. Niektoré deti cez zimu
nechodia pravidelne do školy, pretože cesty sú zlé a nemajú si čo
obuť. Tu sa topánky zničia za týždeň.

Chcem sa zároveň poďakovať všetkým našim do-
brodincom za  veľkú trpezlivosť.  Veľmi ma mrzí, že
nie každý údaj o deťoch alebo o rodinách je prav-
divý. Menia sa mená, nevedia kedy sa narodili, zme-
nia dátum, niekedy aj mama povie:  „Ozaj si
nepamätám, kedy sa narodila…” Často nám pred-
stavia brata, sestru a po rokoch zistíme, že ide
o bratranca a sesternicu. Bývajú spolu, spolu vy-
rastajú, a tak sú z nich bratia a sestry.

Rodiny, ktoré žijú v Bregdet sa prisťahovali z hôr a
v osade ešte dodnes panuje strach, pretože sa
nepoznajú. Je tu veľká nedôvera. Mnohé rodiny sú
v krvnej pomste, čo znamená, že sa boja, pretože
im hrozí smrť, alebo oni čakajú na príležitosť, aby
sa pomstili smrťou.

Otcovia rodín, v ktorých nie je krvná pomsta, sa
stretnú raz za rok, aby na Sväté Písmo prisahali, že
do roka nebudú kradnúť alebo zabíjať. Smutné a
pre nás nepochopiteľné, ale takto sa tu ešte žije. Je
tu približne 1 550 rodín.

Výchova detí je pre nás veľmi dôležitá. Cez deti sa dostávame do
rodín a cez ne Pán začína budovať cirkevné spoločenstvo aj tu.
Ľudia k nám majú veľkú dôveru. Čaká nás  tu ešte veľa práce, ale
veríme, že aj táto osada je Pánovou vinicou, do ktorej teraz poslal
nás, a spolu s vami chceme budovať  Jeho Kráľovstvo.

Nech Pán odmení každú vašu obetu, nech žehná každý nový deň,
aby sme mu mohli slúžiť s radostným srdcom. Myslíme na vás a
ďakujeme, že podporujete toto krásne a veľké dielo pre dobro
mnohých duší.

Sr. Magda Cerovská, FMA



Škola sv.Františka Saleského, Rivière Froide, Carrefour

Škola sv. Františka Saleského sa nachádza asi 15 km južne od
hlavného mesta, v meste Carrefour v časti Rivière Froide. Celá
oblasť sa rozprestiera v odľahlejších,  vyššie položených miestach
aobyvatelia sa tu stretávajú s viacerými problémami. Okrem ne-
dostatku práce je to aj ťažký terén a neúrodná pôda. Viaceré
rodiny sa snažia zabezpečiť si obživu pestovaním rôznych plodín
na svojich pozemkoch, úroda však býva veľmi slabá. 
Škola bola zriadená na veľkom kopci v horách. Jej zriaďovateľom
je miestna kongregácia Malých sestier sv. Terezky, ktorá vedie
viaceré školy po celej krajine a venuje sa hlavne sociálne slabším
vrstvám. V Rivière Froide majú okrem školy aj zdravotné stre-
disko a centrum pre postihnuté deti. 
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HAITI
Republika Haiti leží na ostrove Haiti, ktorý je druhým najväčším ostrovom súostrovia Veľké Antily v Karibskom mori. Nachádza sa
77 km juhovýchodne od Kuby. Haitská republika zaberá približne tretinu ostrova na západnej časti, zvyšok patrí Dominikánskej re-
publike. Pobrežie dlhé 1 530 km oddeľuje túto hornatú republiku od Atlantického oceána na severe a Karibského mora na juhu. Je
to krajina horských masívov, pobrežných nížin a riečnych údolí. Najdôležitejšou časťou je údolie Plaine de l´Artibonite, napájané
najdlhšou riekou Rivière l´Artibonite.

Na Haiti, cez projekt Adopcia na diaľku®, pomáhajú
darcovia a darkyne v troch školách: Škola sv. Františka
Saleského v Rivière Froide, Škola sv. Terézie v Cazeau
a škola sv. Bonaventúru v Môle Saint Nicolas.
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Po zemetrasení , 12. januára 2010, ostali zo školy len ruiny
a v troskách zahynulo 150 žiakov, traja profesori a ďalší traja
profesori ostali hendikepovaní. V súčasnosti sa deti učia
v provizórne postavených triedach a plánuje sa výstavba novej
školy.

Škola sv.Terézie, Cazeau, 
Port-au-Prince

Oblasť Cazeau je jedným z predmestí
v severnej časti Port-au-Prince.
Ľuďom, ktorí tu žijú, chýbajú zák-
ladné životné potreby, nemajú doma
pitnú vodu, zamestnanie, koníčky
atď. 

Prežívajú len zo dňa na deň, pretože
nemajú pravidelné príjmy. Deti často
prichádzajú do školy nenajedené. Na
desiatu si prinášajú iba vrecúško
slaných keksov a vodu alebo cukrík.
Dôvodom je, že rodičia nemajú
prácu, ktorá by im umožnila ušetriť
trochu peňazí, aby mohli uspokojiť
potreby svojej rodiny.

Škola sv. Terézie bola zriadená kon-
gregáciou Malých sestier sv. Terezky,
zrútila sa však pri zemetrasení. Sestry

odpratali trosky a pre deti postavili tri stany,  aby mohli chodiť
ďalej do školy. V januári začala SKCH stavbu novej škôlky
so štyrmi triedami, ktoré úspešne dokončila v apríli tohto roku.
Deti tak majú  možnosť pokračovať vo vyučovaní v nových
priestoroch. V budúcnosti ju plánujú sestry rozšíriť o prvý stupeň
základnej školy. 

Škola sv. Bonaventúru,
Mole st.Nicolas

Oblasť Môle Saint Nicolas, ktorá sa
nachádza na západe regiónu Nord-
Ouest, sa nazýva ďalekým západom
Haiti v dôsledku extrémnej chudoby. V
oblasti žije približne 25 000 obyvateľov
a populácia je veľmi mladá. 

Infraštruktúra tu takmer neexistuje a
ľudia sú odkázaní sami na seba. Sú
chudobní a nezamestnanosť do-
sahuje až 95 %. Nedostatok pracov-
ných príležitostí  situáciu pre
najchudobnejších ešte zhoršuje. Ľudia
sa v týchto primitívnych podmienkach
venujú  hlavne poľnohospodárstvu a
rybolovu. To sú dve najrozšírenejšie
činnosti v tejto oblasti a okrem toho,
samozrejme, výroba dreveného uhlia.

Deti chodia do školy pešo niekoľko
kilometrov a často nemajú z čoho zaplatiť školné. Rodičia ne-
dokážu  zabezpečiť potreby svojich detí, niekedy ani tie naj-
základnejšie. O nič lepšie to nie je ani so  základnými školskými
pomôckami, knihami  a uniformami. Vyučovanie v takýchto pod-
mienkach je zložité nielen pre deti, ale aj pre učiteľov. Poslaním
školy sv. Bonaventúru je podporiť  kvalitné  vzdelávanie. V roku

2011 mala škola približne 250 detí, od materskej školy až po
rhéto ročník (predmaturitný ročník) a asi 30 zamestnancov, vrá-
tane učiteľov.
Z celého srdca ďakujeme Slovenskej katolíckej charite, že nám
prichádza na pomoc. 
Eva Zelinová, koordinátorka projektu na Haiti
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VIETNAM

Caritas Vietnam vybrala štyri diecézy ležiace v delte Mekongu,
aby sa práve tu realizoval projekt Adopcia na diaľku®, z nasledu-
júcich dovodov:
Delta Mekongu sa nachádza na juhu  krajiny. Je považovaná za
polostrov. Na  juhovýchode je ohraničená pobrežím Východného
mora,  na západe pobrežím Thajského zálivu.  Delta Mekongu
má 13 provincií, ktoré sú rozdelené do štyroch diecéz (My Tho,
Vinh Long, Can Thoa Long Xuyên) s rozlohou 4, 06 milióna hek-
tárov a s počtom viac ako 17 miliónov obyvateľov. To zohráva
dôležitú úlohu v ekonomike Vietnamu (má viac ako 50 %
poľnohospodárskych produktov a 65 % vodných produktov celej
krajiny). Táto oblasť by mala byť považovaná za privilegovanú
vďaka svojim podmienkam, paradoxne tu však väčšina populácie
žije v chudobe. Počet negramotných ľudí je veľmi vysoký.
Kultúrna úroveň je najnižšia v celej krajine.

Vietnam sa nachádza na východnom pobreží polostrova Indočína, na severe má spoločné hranice s Čínou, na západe s Laosom a
Kambodžou.  Vietnam má 64 provincií, ktoré zahŕňajú päť samospráv. Najľudnatejšími oblasťami sú delta Red Riveru a delta
Mekongu, ktoré sú zároveň najväčšími riekami Vietnamu. Je to tropická krajina s vlhkým monzúnovým podnebím. Priemerná ročná
teplota sa pohybuje medzi 21 až 31°C. Južný Vietnam má dve ročné obdobia: daždivé od mája do októbra a suché od novembra do
apríla. Severný Vietnam má štyri ročné obdobia: jar, leto, jeseň a zimu.

My Tho, Vinh Long, Can Thoa, Long Xuyên – v týchto
štyroch diecézach funguje projekt Adopcia na diaľku®
vo Vietname.



Spomínaná oblasť sa špecializuje na poľnohospodárstvo, ale ak
budeme porovnávať jej rozlohu  s počtom obyvateľov, hustota
obyvateľstva je príliš vysoká: na jednu osobu pripadá iba 0,2 ha
kultivovanej pôdy. Cena poľnohospodárskej a vodnej produkcie
je príliš nízka. Priemerná mesačná mzda na jedného človeka je
približne 342 000 VND, čo sa rovná 18 USD. Ďalším dôvodom sú
zemepisné podmienky oblasti, kde sa vedľa veľkých ramien
Mekongu preplieta medzi sebou množstvo malých riečok ako
sieť pavučiny. Doprava je zabezpečená prevažne člnmi po
riekach, pretože ciest je nedostatok. Väčšina  populácie nemôže
bývať  v takej koncentrovanej lokalite. Ich domy sú postavené
na samote, ďaleko od nemocníc, škôl a sociálnych inštitúcií. Veľa
študentov žije ďaleko od školy, trpí nedostatkom potravín,
oblečenia, peňazí na zaplatenie školného a kníh. Z týchto
dôvodov si školu nemôžu dovoliť a odchádzajú z nej.

Plány sú odvážne, no aj vďaka štedrým ľuďom zo Slovenska,
splniteľné – poskytnúť 100 štipendií pre žiakov a študentov
z najchudobnejších rodín. Mesačné štipendium v hodote 20 EUR
pôjde predovšetkým na zaplatenie školného, nákup kníh, kúpu
uniformy, pomoc pri nákupe potravín a liečív atď. Nie je
jednoduché presadiť záujmy katolíckej organizácie v socialistickej
krajine akou je Vietnam. Všetci by sme však mali mať na zreteli
predovšetkým potrebu vzdelávať a vychovávať generáciu
mladých ľudí, ktorí za svoju neľahkú sociálnu situáciu nemôžu,
ale môžu ju vo svojej krajine v budúcnosti, aj vďaka našej pomoci
a podpore, zmeniť.

Paul Le Phuoc Thien, koordinátor projektu za Caritas Vietnam
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Do projektu Adopcia na diaľku® sú vyberané deti, ktoré nemali
možnosť dostať sa k vzdelávaniu, boli nútené z rodinných
dôvodov prerušiť svoje štúdiá, pokračovanie v ich štúdiu je bez
podpory vážne ohrozené, navštevujú nadstavbové odborné
kurzy alebo absolvujú vyučenie v remeslách. V Indii máme deti
z rodín rôzneho vierovyznania, v Albánsku a na Haiti sú zatiaľ
všetky deti z kresťanských rodín. Vo Vietname nezisťujeme
v dotazníkoch vierovyznanie podporovaných detí ani ako do-
plnkovú informáciu.

Adoptívni rodičia (darcovia) raz za rok dostávajú:
– z Indie výročnú správu o postupe dieťaťa po školskom roku a
novoročný list; 
– z Albánska priebežne počas roka ďakovné listy sestry Magdy
naším prostredníctvom;
– z Haiti výročnú správu o postupe dieťaťa po školskom roku,
fotografiu dieťaťa, list od dieťaťa, informácie o chode a plánoch
školy;
– z Vietnamu výročnú správu o postupe dieťaťa po školskom
roku, fotografiu dieťaťa, list od dieťaťa, informácie o chode
a plánoch projektu.

Základná suma pre 1 dieťa bola v roku 2011:
pre Indiu mesačne 15 €, ročne 180 €
– pre Albánsko mesačne 18,50 €, ročne 222 €
– pre Haiti mesačne 20 €, ročne 240 €
– pre Vietnam mesačne 20 €, ročne 240

Ako sú použité vaše finačné prostriedky:

Na náklady spojené s projektom SKCH používa 9 % z celkovej
poukázanej sumy. 1% z celkovej sumy  je použité na podporu
rozvojových projektov. Príspevky od darcov / adoptívnych
rodičov posiela SKCH pravidelne na účty partnerov projektu
v jednotlivých krajinách. Každý partner nám spätne zasiela po-
tvrdenie o prijatej sume, ako aj výročnú správu a špecifikáciu
použitých darov.

PROJEKT V ČÍSLACH

90%
prostriedkov zasielaných priamo na podporu detí

do cieľovej krajiny

9%
použitých na administratívne 
výdavky projektu

1%
použitých na rozvojové 
projekty

Prehľad vývoja počtu podporovaných detí v jednotlivých krajinách od roku 2009. 
Na Haiti a vo Vietname sme začali s projektom v januári 2011.
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2010

2011
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INDIA

ALBÁNSKO

HAITI

VIETNAM

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

Naša organizácia neponúka
výber detí na internete podľa
fotografií. Deti na podporu
sú vyberané z najnúdznejších
rodín a u nás sú priraďované
záujemcom  podľa poradia.
Kritérium výberu, ktoré
môžeme splniť, je: 
dievča /chlapec. 
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PRIPRAVUJEME
DAR LÁSKY - Centrum pre deti s HIV a AIDS 

na severe Ugandy

Slovenská katolícka charita realizuje projekt výstavby centra pre deti postihnuté vírusom HIV a chorobou AIDS v oblasti Adjumani
na severe Ugandy. Deťom sa v centre bude poskytovať strava, zdravotná starostlivosť a podpora vzdelania prostredníctvom projektu
Adopcia na diaľku®.  Uganda sa tak stane piatou krajinou, v ktorej - na pomoc nikdy nie je ďaleko, byť blízko nikdy nie je neskoro.
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KONTAKTY

ADOPCIA NA DIAĽKU®

poštová adresa: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava

telefón: 02/5443 1506, 5443 2503

čísla účtov pre projekt Adopcia na diaľku®:

India - 502332363/7500

Albánsko - 4002454960/7500

Haiti - 0635111206/0900

Vietnam - 0635111177/0900

e-mail: 
adopcianadialku@charita.sk – všeobecné informácie, India, Albánsko

adopcianadialku.haiti@charita.sk - Haiti

adopcianadialku.vietnam@charita.sk – Vietnam

kontaktné osoby: 

Mária Takáčová - všeobecné informácie, India a Albánsko; mobil: 0915 724458

Peter Knapík – všeobecné informácie, Haiti a Vietnam 
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