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Po viac ako dvanástich rokoch podpory
chudobných afrických detí vidíme ovocie našej
práce. Vidíme stále viac a viac mladých Afričanov, ktorí dokončia strednú a vysokú školu,
začínajú pracovať a zakladajú si rodinu. Bez vás
by bola väčšina ich príbehov len pokračovaním
cyklu beznádejnej chudoby.
Som rád, že cez naše programy férového
obchodu a ekonomického rozvoja rastie počet

Milí priatelia,

afrických farmárov, ktorí majú stabilný príjem.

nedávno som si položil otázku: „Je niečo, čo

livosť a lepšie vzdelávanie. Tisíce detí tak budú

vlastním, čo som v skutočnosti nedostal ako dar

mať omnoho lepší štart do života.

od niekoho iného?“. Moje zdravie a vzdelanie

Umožňuje im to zabezpečiť pre svoju rodinu
kvalitnejšiu výživu, bývanie, zdravotnú starost-

V rámci našich humanitárnych programov

mi darovali iní. Svoju krajinu, rodinu, pohlavie,

sme spolu s vašou pomocou podporili ľudí,

rasu ani dobu, do ktorej som sa narodil, som si

ktorí trpia najväčšími krízami na svete. Jezídi

nevybral sám. Dostal som to ako dar.

v Iraku, Rohingovia v Bangladéši, vysídlené

Preto sa pýtam: „Ako by mal vyzerať môj

ženy a deti v Južnom Sudáne mohli zažiť kus

život, ak by som si bol stále vedomý, že som

spolupatričnosti a praktickej pomoci. Ku koncu

len správcom daru života?“ Prvá vec, ktorá mi

roka 2018 sme začali s podporou v Jemene, kde

napadne, je zodpovednosť. Zodpovednosť zaob-

v dôsledku vojny zomrelo už viac ako 85-tisíc

chádzať s týmto darom múdro. Aby mal z neho

detí mladších ako 5 rokov.

osoh aj niekto iný. Druhá je vďačnosť. Za to, čo

Podľa Biblie hovoril Mojžiš národu Izraela:

mám a čo som dostal. Vďačnosť nás motivuje

Nemysli si, že toto bohatstvo Ti dala Tvoja sila.

k štedrosti a tá pomáha.

Pamätaj na Boha, lebo On Ti dáva úspech, aby

Ďalšia, veľmi dôležitá vec, je hodnota človeka.

ukázal svoju vernosť.

Každý jeden z nás má úplne rovnakú hodnotu.

Ďakujem vám za podporu a partnerstvo.

Aj to najmenšie dieťa, ktoré sa narodilo v ute-

Spolu s vami dokážeme odstraňovať následky

čeneckom tábore v Južnom Sudáne a možno

chudoby a pomáhať stále väčšiemu počtu ľudí

žilo len pár mesiacov, je rovnako dôležité a má

na tomto svete. Veď každý človek je rovnako

rovnakú hodnotu ako ja. V súvislosti so zodpo-

vzácny ako som ja alebo Ty.

vednosťou a vďačnosťou si uvedomujem, aké je
dôležité byť tu aj pre tých najbiednejších, ktorí
majú rovnakú hodnotu, ako mám ja.

Allan Bussard, správca Nadácie Integra

Viac ako 20 rokov pomáhame núdznym.
Chudobné deti v Keni a Etiópii podporujeme
vo vzdelávaní, dávame im domov a výživné
jedlo. Ľuďom zasiahnutým prírodnou
katastrofou či vojnou prinášame rýchlu
humanitárnu pomoc a africkým farmárom
prácu za férových podmienok.
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Južný Sudán
humanitárna pomoc
Keňa, Etiópia
vzdelávanie detí

Južná Ázia
humanitárna pomoc

Afrika, Ázia, Blízky východ. Sme tam, kde je
núdza. Pomáhame ľuďom k dôstojnému
životu, chudobným deťom získať vzdelanie
a ľuďom v krízových situáciách prežiť.

Podpora detí
Chudobné africké deti často nemôžu získať dobré
vzdelanie. Rodiny nedokážu zaplatiť výdavky spojené so
školou, keďže im treba kúpiť školské potreby, uniformu

Ivana Čorbová

či topánky. Preto mnoho detí nechodí do školy, zostáva

koordinátorka

doma a pomáha starať sa o mladších súrodencov.
Vzdelanie je pritom pre ne kľúčové. Dáva im šancu neskôr
si nájsť prácu a postarať sa o seba. Cez program podpory
vzdelávania afrických detí im dávame možnosť chodiť
do školy. Deťom hľadáme sponzorov, ktorí im pravidelnou
mesačnou podporou 25 eur uhradia školské poplatky,
pomôcky, raz denne výživné jedlo, prípadne bývanie.

2 820

sprostredkovaných listov medzi deťmi

a podporovateľmi zo Slovenska za rok 2018
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eur na vzdelávanie od sponzorov

168 513

eur na vzdelávanie od SlovakAid
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2014

Počet podporovaných detí

Naše projekty
Deťom v Keni a Etiópii pomáhame, aby mohli chodiť do školy.
Sú z veľmi chudobných rodín, ktoré nedokážu uhradiť školské
výdavky. Niektoré deti ani rodinu nemajú, sú siroty a žili na ulici.
Dnes majú domov a príležitosť vzdelávať sa.

Centrum Beacon of Hope
Nachádza sa v Nairobi v Keni. Vzdeláva najchudobnejšie deti a mladých ľudí z blízkeho slumu.
V centre je škôlka, základná škola a priestory,
v ktorých prebiehajú vzdelávacie kurzy. Po ich
absolvovaní môžu pracovať napríklad ako vodoinštalatéri, kaderníci, krajčíri, elektrikári. Centrum zabezpečuje aj zdravotnícke a sociálne
služby pre deti a obyvateľov slumu. Slováci tu
podporujú 25 detí.

Centrum TAPA
Nezisková organizácia TAPA pôsobí v druhom
najväčšom africkom slume Kibera v Nairobi
v Keni. V centre TAPA je materská aj základná
škola. Deti okrem vzdelania dostanú denne
výživné jedlo a nezávadnú pitnú vodu. Slováci
podporujú v TAPA 133 detí.
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Detský domov Praise Gate
V súčasnosti v ňom žije 38 detí a mladých
ľudí, ktorí predtým žili na ulici v Nairobi. Stará
sa o nich manželský pár, ktorý im dáva lásku,
prijatie, pomáha im pripravovať sa do školy.
Deti navštevujú okolité základné a stredné
školy. Všetky deti v Praise Gate majú slovenských sponzorov.

Škola sv. Anny
Táto vidiecka základná škola vzdeláva deti
v oblasti Muranga v Keni. Sú to väčšinou siroty
a polosiroty, ktorým rodičia zomreli na AIDS.
Starajú sa o nich príbuzní, ktorí sami nemajú
peniaze na zaplatenie školských potrieb. Vďaka
podpore môžu deti chodiť do školy a neskôr
pokračovať na strednej škole. Slovenskí sponzori
tu pomáhajú 60 deťom.

Štipendijný program Keňa
Podporuje deti z najchudobnejších rodín zväčša
zo slumu v Nairobi v Keni. Mnohé sú siroty alebo
polosiroty, takže im zabezpečí aj bývanie. Vďaka
dobrým podmienkam deti absolvujú nielen
základnú, ale aj strednú školu, prípadne odborný
výcvik. Niektorí študenti pokračujú v štúdiu na
univerzite. Slováci podporujú v tomto projekte
28 detí a mladých ľudí.
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Centrum Bishoftu
Nachádza sa v meste Debre Zeit v Etiópii.
Zabezpečuje vzdelávanie a zdravotnú
starostlivosť chudobným deťom z neďalekého
slumu. Deti tu študujú na základnej škole,
potom pokračujú na strednej, či odbornej
škole a niektorí mladí ľudia na univerzite.
Slovenských sponzorov má 145 detí.

V minulom roku sme okrem iného získali granty na podporu
vzdelávania v TAPA a BOH, vyslali do Kene a Etiópie
dobrovoľníčky a tešili sa z úspechov našich študentov.
V nasledujúcich riadkoch si prečítate viac.

Nové šance pre mladých

Vedenie školy pripravilo aj spoluprácu s firmami,

V centre Beacon of Hope (BOH) čoskoro získa

neskôr mali pomôcť so začleňovaním študentov

odborné vzdelanie ďalších 120 študentov. V sep-

na trh práce.

tembri 2018 sme v spolupráci so SlovakAid odštar-

kde budú študenti chodiť na prax. Firmy by

Študenti budú mať v kurzoch aj svojich men-

tovali projekt, ktorý prinesie mladým ľuďom nové

torov. Tí ich budú sprevádzať a pomáhať im po-

šance nájsť si prácu a uživiť sa. Rozbehli sa nové

silňovať študijné a pracovné návyky. Toto všetko

vzdelávacie kurzy, ktoré dajú študentom odborné

významne prispeje k tomu, že mladí ľudia budú

zručnosti. Sú určené pre chudobných mladých

mať lepšie šance nájsť si trvalé zamestnanie.

ľudí od 18 do 35 rokov, ktorí ešte nemajú žiadnu

V súčasnosti sa v centre pripravujú priestory,

odbornosť, alebo aj pre tých, ktorí sa potrebujú

aby sa naplno rozbehla výučba. Nadstavujú sa

niečo doučiť a získať certifikát.

existujúce budovy, čím sa vytvoria nové odborné

V centre bude prebiehať 9 nových kurzov
a pribudne rovnaký počet učiteľov. V BOH tak

učebne s kvalitným vybavením.
Mladí ľudia môžu získať odborné vzdelanie

spolu s už existujúcimi odbormi získa odborné

v odboroch ako je napríklad murár, obkladač,

vzdelanie s certifikátom až 500 mladých ľudí.

maliar, zvárač či poľnohospodár.
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Baví ju móda

potreby. Moje dieťa prežilo vďaka Božej milosti.

Loise sa narodila ako druhé z piatich detí v chu-

čila jedlo a pomohla mame“, hovorí Loise.

Zobrala som každú prácu, aby som nám zabezpe-

dobnej rodine v Keni v oblasti Ongata Rongai.

Počas tohto ťažkého obdobia však mladá

So svojou mamou a súrodencami žije v dvojiz-

žena nestrácala nádej. Prihlásila sa do vzdelá-

bovom dome. Otec ich opustil a mama zostala

vacieho programu centra Beacon of Hope, kde

s malými deťmi sama. Aby ich uživila, hľadala si

vďaka sponzorovi mohla študovať. Absolvovala

príležitostnú prácu. Nájsť si trvalé zamestnanie

kurz Móda a dizajn a venovala sa aj počítačom.

bolo nemožné, keďže v Keni je takmer každý

Po roku školy sa zdokonalila v šití odevov aj vo

druhý človek bez stálej práce.

výrobe šperkov. Nové zručnosti jej umožňujú

Loise má síce staršiu sestru, tá však nemohla

uchádzať sa o rôzne pracovné pozície. Aj tie, kde

svojim blízkym veľmi pomôcť. Vydala sa a musela

je potrebná znalosť práce s počítačom. Loise radi

sa starať o svoju novú rodinu. Napriek ťažkým

vyhľadávajú susedia a známi, ktorí potrebujú

okolnostiam sa Loise v roku 2010 podarilo ukončiť

upraviť odevy. „V súčasnosti ma oslovujú aj ľudia,

strednú školu. Ďalej sa nedostala kvôli financiám.

ktorí síce majú šijacie stroje, ale potrebujú pomoc

Onedlho sa zaľúbila a otehotnela. Narodilo
sa jej dievčatko, ktoré si však otca veľmi neužilo.
Chlapec, do ktorého Loise vkladala svoje nádeje,

pri príprave strihu určitého modelu. Baví ma to
a zabezpečí mi to príjem“, dodáva.
Hoci sama nemá vlastný stroj, dostáva

ich opustil. Loise zostala ako slobodná mamička

množstvo objednávok od škôl na šitie školských

s bábätkom sama. Naďalej bývala v dome svojej

uniforiem. Ich výrobu posúva svojmu kamará-

mamy, len ich bolo o jedného viac. Bolo treba na-

tovi, ktorý ich ušije a Loise vyplatí odmenu za

kŕmiť ďalšie hladné ústa. „Mama sa veľmi snažila,

sprostredkovanie obchodu.

ale nebola schopná zabezpečiť nám základné
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Loise patrí k tým, ktorí sa vďaka podpore

Dielňa sa v spolupráci so SlovakAid vybavila

sponzorov dokázali postaviť na vlastné nohy.

novými profesionálnymi šijacimi, pletacími

Nielenže dokáže uživiť seba a svoju dcérku, ale

strojmi, pribudol aj vyšívací stroj. Priebežne sa

pomôže aj svojej mame. Je príkladom pre svoje

robia odborné kurzy na získanie a zdokonalenie

okolie, že snaha a vytrvalosť prinášajú ovocie.

krajčírskych zručností. Rozšírenie výroby prinieslo prácu celkovo päťdesiatim ľuďom, prevažne

Stroje pomáhajú mladým

ženám. Predpokladá sa, že rovnaký počet žien
sa vyučí v odbore krajčírka a bude môcť v ňom
pracovať. Školení sa zúčastňujú mladí rodičia

V areáli centra TAPA v Nairobi, na okraji najväč-

detí z centra TAPA a mladí ľudia po skončení

šieho kenského slumu sme v minulom roku

štúdia na strednej škole.

pokračovali v budovaní a rozširovaní krajčírskej

V krajčírskej dielni pracujú prevažne mladé

dielne. Tá tu funguje už niekoľko rokov a šije

matky z blízkeho slumu, ktoré väčšinou nemajú

uniformy hlavne pre školy. Objednávky má aj

vzdelanie ani pracovné skúsenosti. Ich možnosti

od rôznych firiem. Cieľom činnosti krajčírskej

nájsť si prácu a postarať sa o svoju rodinu sú

dielne je pomôcť financovať aktivity centra,

mizivé. Preto rady privítali nové možnosti

ktoré okrem vzdelávania ponúka deťom aj

v dielni TAPA, kde ich zaškolili a naučili novým

možnosť zmysluplne stráviť popoludnie. Dielňa

zručnostiam.

v súčasnosti už pokryje polovicu nákladov na
fungovanie materskej školy v TAPA.
Rozšírenie dielne a jej výroby dá mladým
ľuďom možnosť získať odbornosť a prácu.
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Kým sú ich rodičia v práci, deti môžu prísť do
TAPA, robiť si úlohy, rozprávať sa s učiteľmi, čítať
knihy. Rodičia sa zasa môžu pokojne venovať
vzdelávaniu a práci.

Etiópske deti sú úžasné

boli nútení komunikovať po anglicky. A to je
super. Veď o to vlastne išlo.

Betka je vyštudovaná učiteľka angličtiny
a španielčiny a v Centre Bishoftu v Etiópii učila

A čo dospelí?

angličtinu. Je jednou z dvoch dobrovoľníčok,

Ľudia sú tu neskutočne milí, pohostinní, pria-

ktoré začiatkom roka vycestovali na šesť

teľskí. Každý deň ma to fascinovalo. Veľa sme

mesiacov do našich afrických projektov.

sa rozprávali a ja som pomaly zisťovala, ako
táto krajina funguje. Bolo mi z toho aj smutno

Pol roka si učila v Centre Bishoftu, aká je

a nečudujem sa, že mnohí chcú odísť. Na druhej

miestna škola?

strane sú tu však takí, napríklad učitelia, ktorým

Spolu s riaditeľom a dvomi miestnymi učiteľmi

„horí“ srdce pre túto krajinu a deti v nej.

angličtiny sme na začiatku prešli všetky triedy,
kde som sa predstavila. Učitelia boli veľmi milí,

Čo Ti dal pobyt v Afrike?

vychádzali mi v ústrety. Bola som milo prekva-

Bola som tam, aby som pomáhala. Dala kúsok

pená tým, ako žiaci usilovne pracujú, ako učitelia

toho, čo mám a viem. Išla som do Etiópie aj

vyučujú a aj tým, že niektorí žiaci plynule hovoria

preto, lebo som túžila na vlastné oči vidieť, ako

po anglicky.

veľmi Afrika potrebuje pomoc. A pozrieť sa na
to, či je táto pomoc vlastne účinná. Alebo, či

Boli aj takí, ktorí sa nevedeli dohovoriť?

naopak vychovávame Afričanov k tomu, aby

Samozrejme, pomerne veľa. Ako sa hovorí,

čakali na záchrancov na bielom koni a na dary,

nevedeli skoro ani „zaťať“. Predstavili sa mi a tam

ktoré so sebou prinesú. Bola som tam aj kvôli

náš rozhovor skončil. Deti síce majú v škole

sebe samej. Pobyt v inej krajine, v inej kultúre

angličtinu hodinu denne, potom ju však už skoro

prebudí zvedavosť a núti nás premýšľať nad

vôbec nepoužívajú. Nevedia komunikovať. Prob-

životom z inej perspektívy.

lémom je aj počet žiakov v triede, v priemere ich
je 50. Je logické, že niektorí sa počas hodiny ani
nedostanú k slovu.
Aké sú etiópske deti?
Jednoducho úžasné! Chceli sa rozprávať, dievčatá mi chytali vlasy, hladkali líca. Cez prestávky sa
okolo mňa zhromaždili, po škole zostali dlhšie,
aby sa porozprávali alebo si zahrali futbal. Bola
som pre nich exotika a to som sa snažila čo
najlepšie využiť. Prirodzene, z vlastnej zvedavosti
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Č o p ove d a l i d eti?

Čím by si chcel byť?
Chcel by som sa starať o zvieratá.
> John

Aká je Tvoja škola?
Najskôr som sa bál, lebo som nikoho nepoznal.
Teraz sa už teším. Páči sa mi, keď sa hráme vonku.
Nemám rád písanie.
> John, 7 rokov

Módna návrhárka a krajčírka.
> Anna
Veľmi rád by som riadil lietadlo, chcel by
som byť pilotom. Je to môj sen.
> Joshua

Milujem to tu. Mám veľa priateľov, dobrých
učiteľov. Mám rada literatúru a angličtinu. Rada
kreslím a tvorím. Mojej tete záleží na tom, aby
som sa učila. A mne samozrejme tiež.
> Anna, 14 rokov

Rada by som pomáhala ľuďom. Možno by
sa mi páčilo byť ošetrovateľkou.
> Lucy

Učím sa tu zaujímavé veci. Napríklad históriu.
Veľmi ma baví, keď spoznávam, aké to bolo kedysi.
> Joshua, 15 rokov.

Čo by si sa spýtal svojho
sponzora?

Super, páči sa mi tu. Najradšej mám matematiku
a biológiu. Veľmi rada čítam, tancujem a plávam.
> Lucy, 11 rokov

Mohol by si mi poslať viac svojich fotiek
a fotiek svojej rodiny? Modlím sa za Teba.
> John
Ako sa máš? Darí sa Ti dobre? Ďakujem, že
môžem chodiť do školy.
> Anna
Ktoré krajiny si už navštívil?
< Joshua
Veľmi ma potešia listy, ktoré od Teba
dostávam. Páčia sa Ti tie moje? Vážim si,
že mi pomáhaš.
> Lucy
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Pomôžte deťom pri vzdelávaní
Aj keď podporujeme takmer 500 detí v Afrike, stále je tam množstvo
ďalších, ktoré nemôžu chodiť do školy. Radi by sme pre ne získali
podporovateľov.
Viete o ľuďoch vo svojom okolí, ktorí by boli ochotní podporovať
vzdelávanie detí? Povedzte im o svojej skúsenosti alebo ich informujte
o našich aktivitách. V prípade záujmu sa nám ozvite a začneme spolu
pracovať na lepších zajtrajškoch chudobných detí.
Ďakujeme

www.integra.sk/podpora-deti

Humanitárna
pomoc
Vojenské konflikty a prírodné katastrofy sa kruto podpisujú
pod životy ľudí. Sprevádza ich strach, obavy o život, strata
domova či blízkych. Milióny ľudí hladujú, sú na úteku,
zomierajú dospelí aj deti. Potrebujú našu pomoc, sami
situáciu nezvládnu.
Nadácia Integra poskytuje humanitárnu pomoc núdznym
ľuďom v rôznych kútoch sveta. Robíme to prostredníctvom
medzinárodnej Aliancie Integral, ktorej sme súčasťou.
Členmi združenia je 23 humanitárnych organizácií, ktoré
pôsobia celkovo na 100 miestach vo svete. Vďaka koordinácii
a znalosti situácie v danej krajine zakročia jednotlivé
záchranárske tímy rýchlo a efektívne.

78 099

eur použitých na humanitárnu pomoc

4

krajiny sveta, v ktorých pôsobíme
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Bohuslava Bánová
koordinátorka

Kríza v Južnej Ázii
Koncom septembra 2018 si prírodné živly v Indo-

a spôsobila rozsiahle škody na miestnom nákup-

nézii vyžiadali vyše 1500 ľudských životov. Vlna

nom stredisku i mešite. Bez domova sa ocitlo

zemetrasení a následné cunami zdevastovali

dvestotisíc osôb. Mnohí z nich našli útočisko

mestá Palu, Donggala a okolité obce v indonéz-

v dočasných táboroch. Ceny potravín a ďalšieho

skej provincii Stredné Sulawesi. Poškodili domy,

tovaru výrazne stúpli. Ľudia najviac potrebovali

budovy, cesty, letiská a dôležitú infraštruktúru.

bývanie, jedlo, pitnú vodu, lieky a hygienické

V Palu sa zrútil veľký most cez rieku, zatiaľ čo

potreby.

mohutná vlna strhla so sebou viacero domov

Peniaze boli použité na
◆◆ Pitná voda, základné jedlo – ryby, ryža
◆◆ Matrace na spanie, prikrývky, oblečenie
◆◆ Hygienické balíčky, siete proti hmyzu
◆◆ Psychologická pomoc pre tých, ktorí prišli o všetko
◆◆ Oprava vodných zdrojov
◆◆ Prispeli sme na pomoc pre 46 400 ľudí
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Hlad v Jemene
Krajinu posledné tri roky sužuje občianska vojna,

V krajine je obrovská chudoba a šíria sa

ktorá spôsobila najhoršiu humanitárnu krízu

infekčné choroby, najmä cholera. Od začiatku

na svete. Obyvatelia hladujú, hladomor hrozí

konfliktu utiekli zo svojich domovov viac ako

11 miliónom ľudí. Podľa odhadov potrebuje

3 milióny ľudí, väčšina z nich zostala v Jemene.

humanitárnu pomoc 22 miliónov z celkového

Najmenej 14,1 milióna ľudí má nedostatok

počtu 28 miliónov Jemenčanov. Medzinárodná

potravín, ťažkou podvýživou trpí viac ako milión

humanitárna organizácia Save the Children

detí. Približne 14,5 milióna ľudí nemá prístup

informuje, že od vypuknutia konfliktu v Jemene

k nezávadnej vode a k základnej zdravotnej

zrejme zomrelo od hladu a na choroby približne

starostlivosti.

85-tisíc detí vo veku do päť rokov.

Peniaze boli použité na
◆◆ Zásoby potravín v najviac postihnutých regiónoch
◆◆ Pitná voda
◆◆ Stavanie bezpečných studní
◆◆ Nádoby na vodu, domáce potreby
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Južný Sudán
Humanitárnu krízu v Južnom Sudáne spôsobili

presídľovanie a potravinovú krízu. Miestne

ozbrojené etnické násilnosti. Vypukli krátko po

obyvateľstvo aj naďalej naliehavo potrebuje hu-

jeho vzniku v roku 2011 a vyostrili sa v polovici

manitárnu pomoc. Ľuďom chýba výživné jedlo,

decembra 2013. Posledná dohoda o prímerí

pitná voda, zdravotná starostlivosť, hygienické

bola podpísaná v auguste 2018, boje v Južnom

potreby. Na humanitárnu pomoc je odkázaných

Sudáne však pokračujú. Z krajiny utiekli doposiaľ

7,5 milióna ľudí. Podľa odhadov ohrozuje nedo-

takmer 2 milióny ľudí, podľa informácií OSN viac

statok jedla životy vyše 5 miliónov ľudí.

ako milión sú deti. Rovnaký počet detí muselo

V Južnom Sudáne sme v spolupráci so

opustiť svoje domovy, ale zostali v krajine.

Slovak Aid pomohli pri znižovaní chorobnosti

Celkovo je bez domova 1,9 milióna ľudí. Konflikt

a úmrtnosti ohrozených obyvateľov.

v Južnom Sudáne má za následok rozsiahle

Peniaze boli použité na
◆◆ Lieky, zdravotná starostlivosť
◆◆ Výživa pre podvyživené deti
◆◆ Vzdelávanie a zvýšenie počtu kvalifikovaných zdravotníkov
◆◆ Psychosociálna podpora
◆◆ Prispeli sme na pomoc pre 80 000 ľudí
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Irak
Vo vojnou zničenom Iraku sa pomaly prebúdza

humanitárna pomoc je stále potrebná. V uteče-

život. Ľudia postupne odchádzajú z utečenec-

neckých táboroch je stále veľa ľudí a traumati-

kých táborov na miesta, kde predtým bývali.

zovaných detí, ktoré boli svedkami násilia, stratili

Obnovujú mestá, domy, začínajú fungovať

rodičov, hladovali a zostali odkázané samy na

obchody. Drobní obchodníci predávajú svoj

seba. Mnoho obyvateľov Iraku stále potrebuje

tovar, ktorého zatiaľ nie je veľa. Ceny sú vysoké,

pomoc, aby sa vedeli postupne začleniť do

ale chuť ľudí začať nový život je veľká.

nového života a nestrácali nádej. S podporu

V minulom roku sme vycestovali na
monitorovaciu cestu do Iraku. Videli sme, že

Peniaze boli použité na
◆◆ Lieky, očkovacie vakcíny, zdravotná starostlivosť
◆◆ Hygienické potreby
◆◆ Prístrešky na bývanie, matrace, piecky
◆◆ Potraviny, pitná voda
◆◆ Prispeli sme na pomoc pre 72 000 ľudí
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SlovakAid sme poskytli základnú zdravotnú starostlivosť v oblastiach Kirkuk, Ninive a Sindžár.

Sväté dievčatá
Sedemdesiatdva Shaziných príbuzných uniesli pred štyrmi rokmi bojovníci
Islamského štátu (ISIS). Extrémisti vtedy vtrhli do dedín a miest pod posvätnou
horou Sindžár. Kričali, že majú právo zabíjať „uctievačov diabla“, teda členov
náboženskej menšiny Jezídov. Že je to vlastne záslužný čin.
Niektorým mužom dali možnosť konvertovať na islam. No nakoniec ich ani
to nezachránilo pred smrťou. Ženy a deti si zobrali. Rozdelili si ich medzi sebou
bojovníci, predávali ich na trhoch s otrokmi. Obrovskú tragédiu, ktorá na severe Iraku
začala 3. augusta 2014, označila neskôr OSN za genocídu.
Shazi má dnes vlasy úplne sivé a vo veľkých

odkiaľ farmári zobrali tisíce dolárov, no vykúpili

očiach beznádejný smútok. Vyzerá oveľa staršie

takto od ISIS päť dievčat. Vrátilo sa aj 23 ďalších

než na 38 rokov. Jej manžel vraždenie prežil.

príbuzných. 44 je však stále nezvestných. Možno

Postrelili ho však do brucha. Nevládze pracovať

už nežijú… „Napriek tomu nechcem nikam odísť,“

tak ako predtým. Pre rodinu, ktorá sa živí farmár-

hovorí Shazi potichu. „Mnohí priatelia a susedia

čením, je to ťažký údel.

opustili Sindžár. Po tých hrôzach, čo tu prežili,

Po čase dostali telefonát. Zo Sýrie, z Rakky.

ho už nemôžu považovať za svoj domov. No ja

Že môžu dievča z rodiny vykúpiť zo sexuálneho

chcem zostať. Čo keď sa niektorý z mojich

otroctva. Za niekoľko tisíc dolárov. Netuším,

príbuzných vráti? Musí nájsť niekoho doma.“

22

Náboženská menšina Jezídov je maličká. Oni

aby rodina získala svoju česť naspäť. Jezídi proti

sami si niekedy myslia, že onedlho budú vyhla-

premietaniu filmu protestovali. Z programu

dení z povrchu zemského. Pred ISIS ich bolo asi

festivalu ho museli stiahnuť.

šesťstotisíc. Genocída tento počet ešte znížila.

„Tie dievčatá voláme sväté,“ vysvetľoval

Jezídske náboženstvo patrí medzi najzaujíma-

mi Rijad na hore Sindžár. „V našom chráme

vejšie na svete. Veria v jedného Boha a modlia sa

v Lališi ich kňazi opätovne krstia a vítajú naspäť

k pávovi, predstavujúcemu padlého anjela, ktorý

v komunite.“

všetko oľutoval a Boh ho prijal naspäť, aby robil

Aj Rijad je Jezíd. Aj on s rodinou utekal

sprostredkovateľa medzi ním a ľuďmi na Zemi.

v auguste 2014 pred vraždením. „Najhoršie, čo

No islam má podobnú historku, s diablom nazý-

si pamätám, bol pohľad na starú ženu na okraji

vaným Šejtan. Ten nič neoľutoval a láka ľudí do

cesty. Ešte žila. No ľahla si na zem a úplne sa

pekla. Jezídske náboženstvo nepozná koncept

poddala smrti. Nevládala ísť ďalej. A my sme ju

pekla. Skôr postupné učenie sa duší v ďalších

nemali ako zobrať. Do nášho auta sme natlačili

a ďalších inkarnáciách. No počas dejín na to

maximum ľudí. Nikto ďalší sa nevošiel.“

mnohí akosi pozabudli. Jezídov označovali za

Mladý muž bol vtedy ešte univerzitný

uctievačov diabla. Komunita čelila násilnostiam

študent. Po skončení semestra ho otec varoval,

mnohokrát. Podľa jezídskych predstaviteľov bola

nech sa nevracia domov z internátu. Že chodia

genocída spred štyroch rokov 73. genocídou

všelijaké správy. V Sindžári to nemusí byť bez-

Jezídov v histórii.

pečné. „Ale prečo by som bol inde ako moja
rodina?“ Keď vraždenie začalo, ušla rodina na

Utečenci na hore

dvoch autách na horu Sindžár. Uchýlilo sa tam

Táto zvláštna menšina vždy držala spolu. Hoci

asi päťdesiattisíc ľudí. Dúfali, že nejako prejdú

ich je málo, sobášili sa len medzi sebou. Jezídska

do Sýrie. V údoliach na nich čakali bojovníci ISIS.

spoločnosť je rozdelená na kasty a pri sobášoch

Hore však ľudia nemali jedlo ani vodu. Po niekoľ-

sa dokonca dodržiaval kastový systém: prakticky

kých dňoch prileteli americké vrtuľníky a zhodili

len príslušníkom rovnakej kasty bolo dovolené

obliehaným ľuďom potraviny.

brať sa. Ak sa niekto vzbúril a našiel si manželku

Z hory Sindžár sa pozeráme do údolia. Kedysi

či manžela mimo komunity, automaticky prestal

v ňom žilo zopár rodín pastierov. Dnes je posiate

byť Jezídom prvým sexuálnym stykom.

stanmi. Zmenilo sa na obrovský utečenecký

A čo teraz s tisíckami Jezídok, ktoré znásilňovali bojovníci ISIS? A s tisíckami ich detí?

tábor. Jezídi sa stále boja vrátiť do svojich dedín.
Bezpečnejšie sa cítia na úpätí posvätnej hory.

Na filmovom festivale v Dohuku v autonómnej
provincii Iracký Kurdistan sa nedávno objavil film

Vždy v menšine

irackého režiséra Husseina Hassana o tom, ako

Ľudia uväznení na Sindžári sa nakoniec do-

rodina odmietne naspäť dcéru unesenú ISIS pre-

stali do Sýrie a potom cez Turecko naspäť do

to, že bola znásilnená. Dokonca jej hrozí smrťou,

irackého Kurdistanu. Skončili v provizórnych
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prístreškoch v utečeneckých táboroch a v opus-

úplne bezpečný. A aj malá suma za ošetrenie je

tených budovách. A hoci ISIS porazili v Mosule

pre zúfalých obyvateľov zničených miest a dedín

už pred vyše rokom, mnohí sa už domov nevráti-

voľbou medzi tým, či budú jesť alebo sa nechajú

li. „Prenasleduje nás jedna genocída za druhou.

ošetriť.

Na Blízkom Východe budeme vždy menšinou.

Ale dosť bolo sĺz. Rijadov a Eliasov optimiz-

Hocikto na nás vztiahne ruku,“ povedal mi Rijad-

mus je neuveriteľný. Hoci majú pred očami

ov kolega Elias. Jeho dve sestry odišli do Nemec-

ľudské tragédie a svoje rodiny, ktoré žijú v ute-

ka. Nebezpečnou cestou cez more. No vždy ju

čeneckých táboroch niekoľko hodín cesty od

považovali za menšie riziko, ako zostať v Iraku.

Sindžáru, vidia len raz za dva týždne, nestrácajú

Nemecko zaviedlo zvláštny azylový program

vieru v lepšiu budúcnosť. Smejú sa, podvečer po

pre ženy, ktoré sa vrátili zo sexuálneho otroctva

práci hrávajú volejbal, občas v kampuse pustia

ISIS. „Poznám jedno také dievča. Bojovníci si ju

hudbu a tancujú. A vraj tu, na hore Sindžár, mi

predávali medzi sebou. Vyslobodili ju a dostala

musia predviesť nevysvetliteľný úkaz. „Pozri sa

azyl v Nemecku. A tam na ulici stretla džihádis-

na tú cestu. Ide do kopca. Teraz dám nohu dole

tu, ktorý ju väznil,“ potichu mi rozprával Elias.

z plynu – a auto sa samo bude hýbať nahor.“

Dvaja mladí muži, sami vysídlenci, pracujú

A naozaj to tak bolo. Že by bola posvätná

teraz pre zahraničnú mimovládnu organizáciu,

jezídska hora predsa len miestom zázrakov?

ktorá v regióne Sindžár prevádzkuje kliniky.

V tom prípade ich želám hlavne ľuďom, ktorí

Podporuje ju aj Slovensko, cez Nadáciu Integra

tam zažili toľko zlého.

a oficiálnu rozvojovú pomoc SlovakAid. Kliniky
sú prepotrebné. Najbližšia nemocnica je zo

Jana Čavojská

Sindžáru vzdialená sedemdesiat kilometrov.

Reportáž z monitorovacej cesty

Za vyšetrenie treba platiť. Cesty sú zlé. Auto-

Nadácie Integra v Iraku uverejnená

busové spojenie neexistuje. Región stále nie je

v časopise Nota Bene 9/2018
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Robíme všetko pre to,
aby sme zachránili životy
na miestach, kde je to
najnutnejšie. Pomáhajte
prosím s nami. Váš dar
prinesie nádej ľuďom,
na ktorých sa inak
zabúda.
Ďakujeme

www.integra.sk/prispiet

14 900
spolupracujúcich farmárov

300

ľudí, ktorých zamestnávame

2,56

mil. eur platba farmárom

Ekonomický
rozvoj
a fair trade
Allan Bussard
riaditeľ

Čo je fair trade
Africkí farmári zarobia len veľmi málo, hoci sa s ich produktmi
obchoduje na medzinárodných trhoch. Nemajú žiadnu možnosť
ovplyvniť cenu. Často ich tak zneužívajú veľkí obchodníci a vykupujú
ich tovar za veľmi nízke ceny. Farmári sa dostávajú do situácie, že
nedokážu pokryť ani vlastné výrobné náklady. Na živobytie im zostáva len minimum a majú problém postarať sa o seba a svoju rodinu.
Túto situáciu mení fair trade – férový obchod. Je to spôsob obchodovania, ktorý zaručuje férové podmienky, dlhodobé zmluvy,
stabilný príjem a rovnocennejšie vzťahy medzi farmárom, obchodníkom a spotrebiteľom. Farmárom a pracovníkom z rozvojových
krajín, ktorí sú zapojení do tohto systému, tak zvyšuje životnú
úroveň.
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Férové orechy z Afriky
Africkí farmári si ťažko zarábajú na živobytie.

Výrobky spĺňajú podmienky férového obchodu

Mnohí nezarobia ani toľko, čo by stačilo na

(fair trade) a majú bio kvalitu.

pokrytie základných potrieb pre nich a ich rodiny.

Spoločnosť TSA patrí ku kľúčovým sociál-

Mať stabilnú prácu a príjem nie je samozrejmos-

nym podnikom Nadácie Integra. Zamestnáva

ťou. Preto sa Nadácia Integra snaží zmierňovať

300 pracovníkov, z čoho je 90% žien a spolu-

chudobu farmárov tým, že im ponúka prácu.

pracuje s 8-tisíc farmármi, pestovateľmi maka-

Za dôstojných podmienok a za spravodlivú mzdu.

damových stromov.

Do systému fair trade je zapojená aj spoloč-

V roku 2018 exportovala TSA orechy v hod-

nosť Ten Senses Africa v Nairobi v Keni (TSA).

note 4,82 mil. eur, čo predstavuje nárast o 2,19

Jej spoluzakladateľom je Nadácia Integra. Firma

mil. eur v porovnaní s rokom 2017. Farmárom

spracováva makadamové a kešu orechy a vyváža

vyplatila platby vo výške 2,56 mil. eur.

ich do Európy, Ázie a Severnej Ameriky. Vyrába

Časť výroby, spracovanie kešu orechov,

tiež sezamový, baobabový a makadamový olej.

plánuje rozbehnúť v ďalšom kenskom meste
Kilifi. V súčasnosti sú tam dve škôlky, v ktorých sa
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vlani vypestovalo 150-tisíc sadeníc kešu. Z nich

v tejto krajine, ktorá sa tam ešte nepestuje.

sa už distribuovalo 62-tisíc, o ktoré sa ďalej stará

V spolupráci s miestnou etiópskou samosprávou

6900 vyškolených farmárov.

sa nám podarilo získať pozemok, kde budú

V spolupráci s TSA a SlovakAid sme v mi-

škôlky, nasledovať bude jeho úprava a sadenie.

nulom roku úspešne dokončili ďalší projekt na

Cieľom je nasadiť do konca roku 2019 200-tisíc

podporu farmárov. V štyroch škôlkach sa pestujú

sadenic a o 3 roky postaviť v Etiópii vlastnú

makadamové sadenice, ktoré sa distribuujú pes-

fabriku na spracovanie makadamových orechov.

tovateľom. V minulom roku im dodali 600-tisíc
sadeníc, do pestovania sa zapojilo 7000 afrických farmárov. Predpokladá sa, že v tomto roku
by sa počet sadeníc mal zvýšiť na 1 milión.
V septembri minulého roka sme spustili
projekt výsadby a pestovania sadeníc makadamových stromov aj v Etiópii. Ide o novú plodinu

29

Makadamové orechy z našej fabriky spolu
s inými férovými produktmi si môžete kúpiť na

www.samay.sk

Finančná správa
Audit účtovnej závierky za rok 2018 vykonala Ing. Emília Rybárová, R M D AUDIT s.r.o., Kominárska 2,
Bratislava. Auditorská správa je prílohou tejto výročnej správy alebo je k dispozícii na našej stránke
www.integra.sk. Sumy uvedené v tabuľkách sú v eurách.

1. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
Výnosy podľa zdroja ich pôvodu
Tržby za reklamu

Suma
500

Prijaté dary

7 681

Príspevky od fyzických osôb

169 997

Príspevky od CEP UK

856

Príspevky od Zbor Cirkvi bratskej v Hermanovciach

777

Príspevky od LEI USA

1 240

Dotácie z programu SlovakAid

351 376

Grant od Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete, Budapest

1 120

Príspevky z podielu zaplatenej dane

2 905

Príspevky z verejnej zbierky

188

Ostatné finančné výnosy

1 795

Spolu

538 434

2. Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla
finančný príspevok
Poskytnuté príspevky

Účel poskytnutia prostriedkov

Ten Senses Africa Ltd.

Rozvojová pomoc: poľnohospodárstvo (pestovanie

Suma
8 894

makadamových sadeníc), Keňa
TAPA Center – Transform A Person

Rozvojová pomoc: posilnenie udržateľného sociálneho

Africa

podniku (vzdelávanie mladých ľudí v odborných a remeselných

114 330

zručnostiach)
Beacon of Hope Africa

Rozvojová pomoc: vzdelávanie (vzdelávanie mladých ľudí
zo znevýhodneného prostredia v odborných a remeselných
zručnostiach)

30

54 201

Poskytnuté príspevky

Účel poskytnutia prostriedkov

Suma

MEDAIR

Humanitárna pomoc: zdravotná starostlivosť, konflikt v Iraku

30 925

a kríza v južnej Azii
MEDAIR

Humanitárna pomoc: zdravotná starostlivosť, potravinová kríza

38 114

v Južnom Sudáne
Integral partner

Humanitárna pomoc: potravinová kríza v Jemene

9 060

Metropolitan Tabernacle Bishoftu

Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Etiópia

25 700

TAPA Trust Nairobi

Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa

16 400

St. Anna Day Care

Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa

20 655

Beacon of Hope

Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa

8 850

Praise Gate

Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa

19 000

SPK

Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa

13 600

Integral Alliance, MVRO

Členské poplatky

2 659

Poskytnuté príspevky spolu

362 387

3. Celkové náklady v členení na projektovú činnosť a na správu nadácie
Náklady

Projektová činnosť

Správa nadácie

Celkom

0

247

247

4 053

2 330

6 382

63 830

-9 223

54 607

0

0

0

Cestovné

18 952

1 251

20 203

Mzdové náklady

34 120

68 648

102 768

Náklady na poskytnuté príspevky FO a PO

360 652

1 736

362 387

Náklady spolu

481 607

64 989

546 595

Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
Propagácia verejnoprospešného účelu
Prevádzka nadácie
Odmena za výkon funkcie správcu

–– Celkové výnosy nadácie predstavovali čiastku 538 434,24 eur, náklady 546 595,28 eur.
–– Výsledok hospodárenia pred zdanením predstavuje čiastku - 8 161,04 eur.
–– Náklady na správu nadácie predstavujú 11,89 % z celkových nákladov.
–– Správna rada sa dňa 24. 4. 2019 zhodla, že náklady na správu nadácie boli v súlade so zákonom
34/2002 Zb., § 28 ods. 2 a 3.
–– V nadačnej listine v hodnotenom období nenastali žiadne zmeny. Správca nadácie ani členovia iných
orgánov nadácie za výkon funkcie nepoberali v roku 2018 odmenu.
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