
Vitajte v 
programe 
Podpora detí

Mesačne prispievate 
na pokrytie základných 
potrieb dieťaťa 
čiastkou 25 €.  

S dieťaťom si môžete  
aj budovať vzťah 
prostredníctvom 
korešpondencie. Dva 
až trikrát ročne si s ním 
môžete vymieňať listy 
a fotografie. Tieto listy 
dávajú dieťaťu pocit, že 
je výnimočné a že sa 
niekto o neho zaujíma.  

Prostredníctvom 
newslettrov pravidelne 
dostávate správy o 
aktivitách Nadácie 
Integra / o progrese 
projektu, v ktorom je 
Vaše dieťa.  

Ak je pre Vás modlitba 
dôležitá, môžete sa za 
toto dieťa modliť.  
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Nadácia Integra Vám ďakuje za Váš záujem podporovať africké dieťa,  
čo mu dáva nádej na lepšiu budúcnosť.  

2 3 4

Čo znamená podporovať africké dieťa na diaľku?  



Prečo je Vaša 
pomoc veľmi 
dôležitá?

Program podpory afrických detí je priama cesta ako pomôcť deťom v ohrozených, chudobných afrických 
komunitách. Tento program pomáha deťom, ktoré by inak nemali nádej na kvalitný život. Zabezpečuje im 
strechu nad hlavou, stravu, oblečenie, vzdelanie, lekársku a sociálnu starostlivosť. Vaše sponzorské dary 
nezlepšujú len situáciu samotných detí, ale aj celej komunity, v ktorej vyrastajú.  

Viac informácií o programe Podpora detí nájdete na stránke 
www.integra.sk 

... pretože môže spôsobiť obrovskú zmenu v živote dieťaťa 

Siroty alebo opustené deti v Afrike nemajú často šancu dožiť sa dospelosti. Opustené dievčatá často zneužívajú 
starší muži. Keď predčasne otehotnejú, vyhodia ich na ulicu, kde sa živia prostitúciou. Chlapci si často hľadajú 
potravu na smetisku alebo sa živia drobnými krádežami. Prespávajú na ulici. V takýchto podmienkach veľa detí 
ochorie. Keďže sa o ne žiaden dospelý nestará a nemajú prístup ku zdravotnej starostlivosti, zomierajú. V Afrike 
príde o život až 5 miliónov detí ročne.  

... pretože dáva africkému dieťaťu nádej na prežitie 

Vzdelanie je pre chudobné africké deti často nedostupné. Ich rodiny si nemôžu dovoliť poslať dieťa do školy. Preto 
sa chudoba v Afrike dedí a deti sa nevedia vymaniť z kruhu beznádeje. Vzdelanie je kľúčom k lepšej budúcnosti 
pre africké deti. Každý rok dochádzky na základnú a strednú školu dáva šancu africkému dieťaťu získať lepšie 
platené zamestnanie s 10 až 20% vyššou mzdou.  

... pretože dáva nádej na vzdelanie a lepšiu budúcnosť 

... pretože dáva nádej na dlhý život 
Kvôli inak ľahko odstrániteľným príčinám (napr. nedostatočný prístup k pitnej vode alebo zdravotnej starostlivosti) 
umiera v Afrike každý deň 12.000 detí - čo je ekvivalent pádu lietadla Boeing 747 každú hodinu (správa UNESCO). 
Vaše sponzorstvo môže prispieť k tomu, že aspoň jedno ďalšie dieťa unikne predčasnej smrti.  

https://integra.sk


Naši africkí 
partneri

Vzdelanie je v Afrike kľúčom k úspešnej budúcnosti. Bez vzdelania nemajú deti nádej na získanie práce. 
Základné, stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie, či odborný výcvik v remesle im tak umožňuje v 
budúcnosti sa zamestnať. Mladí ľudia vedia, že bez toho ostanú do konca života chudobní a preto mnohí z 
nich majú veľkú túžbu po vzdelaní a berú štúdium vážne. Preto investujeme do vzdelávania detí.  

Škola TAPA (TAPA je skratkou z anglického názvu 
Transform a Person Africa = premena afrického 
človeka) sa nachádza na okraji slumu Kibera, v Nairobi 
v Keni. Kibera je najväčší slum v Afrike, druhý najväčší 
slum na svete. Odhady hovoria, že tam žije pol 
milióna až milión ľudí v jednoizbových chatrčiach, bez 
prístupu k vode, toaletám či elektrine. Pre deti je toto 
prostredie obzvlášť nebezpečné, nakoľko tam 
neexistuje kanalizácia a splašky sú všade na ulici. 
Pitnú vodu si treba kupovať. Znásilnenia žien a detí sú 
v tomto prostredí celkom bežné. Všetky deti 
navštevujúce našu školu v TAPA bývajú v tomto 
slume. Centrum TAPA poskytuje vítané útočisko pre 
deti, ktoré ju navštevujú. TAPA poskytuje kvalitné 
vzdelávanie a zdravú školskú stravu.                     

Vedenie školy si dáva záležať na kvalitnom a 
vzdelanom personáli. V areáli školy je aj malé ihrisko, 
na ktorom si môžu deti oddýchnuť a zahrať sa. Ak by 
nebolo TAPA, mnohé z týchto detí by počas dňa 
zostali samé doma alebo na ulici, zatiaľ čo ich matky 
sa snažia zarobiť pár šilingov pre rodinu. Školská 
dochádzka v TAPA začína od troch rokov 
predškolskou prípravou. Momentálne sú v centre 3 
triedy pre najmladšie deti. Staršie deti navštevujú 
okolité základné a stredné školy a centrum TAPA im 
vďaka sponzorským príspevkom hradí výdavky na 
školu (školská uniforma, učebnice, pomôcky) a 
základnú zdravotnú starostlivosť.  

Škola TAPA 

V slume Kibera žije asi pol milióna obyvateľov v absolútnej chudobe a v krutých životných podmienkach (bez 
elektriny, pitnej vody a kanalizácie). Najmenej polovica dospelých je nezamestnaná a musí každý deň hľadať 
prácu, aby uživili rodinu. Tisíce sirôt a opustených detí žije bez strechy nad hlavou, v prostredí, kde vládnu 
gangy a číha nebezpečenstvo. Musia sa vedieť postarať samé o seba a často i o svojich mladších súrodencov. 
Mnohé dievčatá sa preto začnú živiť prostitúciou, predčasne otehotnejú a nakazia sa HIV alebo inými 
chorobami. Chlapci sa začnú živiť drobnými krádežami a ak na ulici prežijú, zväčša končia vo väzení.  

Viac informácií o programe Podpora detí nájdete na stránke 
www.integra.sk 

https://integra.sk


Škola sv.Anny sa nachádza v oblasti Murang’a v Keni. 
Škola bola založená s cieľom poskytovať vzdelanie 
deťom, ktorých životy sú ovplyvnené AIDS. Väčšina 
detí z tejto školy sú úplne, alebo čiastočne osirelé. 
Škola sa nachádza 20 km od najbližšieho mesta. 
Ľudia žijúci v tejto vidieckej oblasti zväčša nemajú 
prácu a snažia sa uživiť pestovaním zeleniny a 
drobnochovom dobytka. Základné vzdelanie v Keni je 
bezplatné a tým vzniká dojem, že všetky deti majú k 
nemu prístup. Problémom je, že rodičia musia deťom 
zaobstarať uniformu, učebnice a niekedy aj školské 
lavice. Chudobné rodiny však nedokážu tieto veci pre 
svoje deti zaobstarať a preto sa stáva, že deti 
nechodia do školy. V niektorých prípadoch deti 
nemôžu chodiť do školy kvôli tomu, že nemajú 
topánky, alebo nemôžu zaplatiť školskú stravu. Na 
štátnych školách to zvyčajne vyzerá tak, že v triede je 
aj 100 žiakov, ktorí sa delia o pár učebníc. Ba čo viac, 
učiteľov je málo a sú bez dostatočnej kvalifikácie.  

Veľa detí sníva o tom, že bude môcť navštevovať školu 
sv.Anny, lebo je tam vysoká úroveň vzdelávania a deti 
dostávajú aj zdravú školskú stravu. Vedenie školy si 
dáva záležať na kvalifikovaných učiteľoch a školu riadi 
v duchu láskavej starostlivosti o deti. Deti, ktoré v 
škole sv. Anny sponzorujeme, sú z rodín, ktoré si 
nemôžu dovoliť zaplatiť vyššie spomenuté výdavky. 
Preto potrebujú sponzorov a ich pravidelné dary na 
pokrytie nákladov súvisiacich so školskou 
dochádzkou. Študenti od 7.ročníka bývajú v centre 
sv.Anny na internáte. Je to preto, lebo doma nemajú 
vhodné podmienky na štúdium. Naproti tomu, 
internát im ponúka bezpečné miesto na bývanie a 
elektrinu, vďaka ktorej môžu študovať až do 
večerných hodín.  

Škola sv.Anny 

Detský domov Praise Gate založil manželský pár z 
Kene. Najprv začali rozdávať jedlo hladujúcim deťom 
na ulici. Uvedomili si však, že tieto deti okrem jedla 
potrebujú rodičovskú starostlivosť a aj miesto, kde by 
mohli žiť. To bolo podnetom pre vznik detského 
domova Praise Gate, ktorý má za cieľ poskytovať 
deťom bezpečný domov, výživnú stravu, rodičovskú 
starostlivosť a pravidelné vzdelávanie. Deti žijú v 
malom dome, ktorý je postavený z vlnitého plechu. 

Dom je však plný smiechu, zábavy, spevu a 
predovšetkým bezpečného miesta, kde deti môžu 
vyrastať. Mladšie deti navštevujú miestnu základnú 
školu, do ktorej z detského domova dokážu prejsť 
pešo. Staršie deti navštevujú strednú internátnu školu 
a v Praise Gate trávia svoje prázdniny.  

Naši africkí 
partneri

Detský domov Praise Gate 

Viac informácií o programe Podpora detí nájdete na stránke 
www.integra.sk 
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Nezisková organizácia Beacon of Hope (Maják nádeje; 
ďalej pod skratkou BoH) vznikla v máji 2002 s cieľom 
podporovať potreby žien z oblasti Ongata Rongai, 
ktoré trpeli chorobou vírusu HIV. Mnohé z týchto žien 
sú slobodné matky, ktoré spolu so svojimi deťmi žijú v 
jednoizbových chatrčiach v slume. Väčšina z nich 
nemá stálu prácu. Niektoré sú súčasťou 
rekvalifikačného programu centra Beacon of Hope, 
kde sa učia novým zručnostiam, ktoré im v 
budúcnosti budú užitočné pri získavaní práce alebo 
samostatnej zárobkovej činnosti. Súčasťou centra 
BoH je materská škôlka a základná škola pre detičky 
týchto matiek. Bez centra BoH a sponzorského 
programu by tieto deti kvôli finančnej situácii svojich 
matiek neboli schopné navštevovať školu.  

Súčasťou centra BoH je aj zdravotné centrum a 
laboratórium na vykonávanie zdravotných testov. 
Nájdete tu mnohých sociálnych pracovníkov a tiež 
mládežnícke centrum, ktoré starším deťom poskytuje 
odborné vzdelávanie. Finančná podpora dieťaťa v 
centre BoH pokrýva dieťaťu náklady spojené so 
školou, školskú uniformu, školské poplatky, školské 
výlety a výnimočné školské aktivity ako sú lekcie 
plávania, získavanie počítačových a hudobných 
zručností. Deťom v centre BoH je podávaná 
plnohodnotná strava – desiata a teplý obed, ako aj 
zdravotná starostlivosť a pravidelné zdravotné 
prehliadky.  

Škola Beacon of Hope 

Počas dlhoročnej činnosti Nadácie Integra v Keni sme 
stretli mnoho mladých ľudí, ktorí by chceli chodiť do 
školy, ale nemajú tú možnosť. I keď je základná škola 
zadarmo, študenti si musia priniesť vlastné lavice, 
knihy, perá, uniformy, a musia nosiť topánky, čo si 
mnohí nemôžu dovoliť. Toto bol dôvod, prečo sme v 
októbri 2010 začali Štipendijný program Keňa.  
Tento program je špecifický tým, že spolupracuje s 
viacerými základnými a strednými školami, ktoré 
vďaka sponzorským darom umožnia deťom chodiť do 
školy. Predtým, ako študenta do programu prijmeme, 
navštívime ho v jeho domácom prostredí. Overíme si, 
či naozaj našu pomoc potrebuje. Zistíme, či má doma 
vhodné podmienky na štúdium, alebo mu je 
potrebné zabezpečiť internát.  

Pre deti, ktoré môžu žiť vo svojom domácom 
prostredí, nájdeme v okolí dobrú školu. Následne 
platíme za nich príspevky na školné a iné náklady 
súvisiace so vzdelávaním. Priebežne kontrolujeme ich 
školskú dochádzku. V prípade akýchkoľvek 
problémov im poskytneme pomoc. Študentom, ktorí 
nemajú bezpečné a vhodné prostredie pre život 
doma, poskytujeme ubytovanie v detskom domove, 
kde je o nich postarané. Toto centrum je vedené 
švajčiarskou organizáciou Youth for Hope. Študenti v 
tomto centre navštevujú neďalekú školu s dobrou 
úrovňou vzdelávania. Mnohé deti tak majú príležitosť 
získať praktické zručnosti a stať sa napríklad 
automechanikom, tesárom či kaderníčkou.   

Naši africkí 
partneri

Viac informácií o programe Podpora detí nájdete na stránke 
www.integra.sk 

Detský domov Youth for Hope (Štipendijný program Keňa)  

https://integra.sk


Program podpory vzdelávania detí v meste Ambo v 
Etiópii sme v spolupráci s naším dlhoročným 
partnerom otvorili v septembri 2020, kedy do školy 
začalo chodiť prvých 50 prváčikov. Nedávno sme do 
programu prijali ďalších 50 detí. Program funguje v 
spolupráci s miestnym kresťanským zborom, ktorý sa 
venuje deťom a núdznym v tomto meste. Ambo sa 
nachádza 125 km západne od hlavného mesta Addis 
Abeba. Obyvateľstvo v tejto oblasti je závislé na 
poľnohospodárstve. Väčšina rodičov nemá stabilné 
zamestnanie a tak musia hľadať rôzne príležitostné 
práce ako predaj rozličného tovaru, práca na stavbách 

a príležitostné brigády. Majú problém zabezpečiť pre 
svoje rodiny dostatok jedla. Deti, ktoré sme prijali do 
nášho programu patria k najchudobnejším v meste a 
bez pomoci by do školy chodiť nemohli. Keďže 
kresťanské centrum zatiaľ nemá vlastnú školu, deti 
začali chodiť do okolitých štátnych škôl. Sponzorský 
príspevok je určený na pokrytie nákladov spojených 
so školskou dochádzkou (školská uniforma, učebnice, 
zošity, pomôcky na písanie a podobne), základnou 
zdravotnou starostlivosťou a prácou sociálneho 
pracovníka.  

Naši africkí 
partneri

Škola v Ambo 

Škola v Bishoftu 
Škola v Bishoftu sa nachádza v Etiópii neďaleko 
mesta Debre Zeit, vzdialeného asi hodinu cesty od 
hlavného mesta Addis Abeba. Škola sa nachádza vo 
vidieckej oblasti, kde žije mnoho chudobných rodín. 
Väčšina rodičov nemá stabilné zamestnanie a tak 
musia hľadať rôzne príležitostné práce ako štiepenie 
kameňa, či ručné pranie bielizne. Za tieto práce však 
dostanú len minimum peňazí a tak majú problém 
zabezpečiť pre svoje rodiny dostatok jedla a zaplatiť 
nájom za bývanie.  

Rodiny z okolia Bishoftu žijú zväčša v 1 až 2 izbových 
chatrčiach postavených z vlnitého plechu alebo hliny. 
Mnohé z nich sú bez prístupu k vode či elektrine. 
Členovia rodiny musia putovať niekoľko kilometrov, 
aby domov priniesli vodu. Tieto rodiny si nemôžu 
dovoliť platiť poplatky za školu a preto vítajú 
pôsobenie školy Bishoftu, ktorá umožňuje ich deťom 
získať kvalitné vzdelanie, zdravú školskú stravu a 
základnú zdravotnú starostlivosť pre celé rodiny.  

Škôlka Shalom 
Škôlka Shalom sa nachádza v Etiópii v oblasti 
Babogaya neďaleko mesta Debre Zeit (Bishoftu), 
vzdialeného asi hodinu cesty od hlavného mesta 
Addis Abeba. Je to vidiecka oblasť, kde žije mnoho 
chudobných rodín - viac o ich životných 
podmienkach si môžete prečítať vyššie v časti Škola 
Bishoftu. Škôlka Shalom vznikla pred tromi rokmi z 
potreby pomôcť rodičom, ktorí nemali kde dať svoje 
deti počas dňa, keď boli v práci.  

Škôlku navštevuje 140 detí. Tieto deti pochádzajú z 
veľmi chudobných pomerov. Ich rodičia im nedokážu 
platiť školské výdavky. Vďaka podpore sponzorov deti 
môžu chodiť do kvalitnej škôlky. Po ukončení škôlky a 
predškolskej prípravy priamo v Shalom, budú deti 
pokračovať v neďalekej škole (Škola v Bishoftu), s 
ktorou spolupracujeme už 11 rokov.  



Na čo sú 
peniaze 
použité?

• deti nevedia s peniazmi narábať,  
• skutočnosť, že by mali u seba väčšiu sumu peňazí, by ich mohla vážne ohroziť, lebo v chudobných komunitách 
sú peniaze dôvodom pre žiarlivosť a rozpory,  
• deti, ktoré nemajú svojich sponzorov, by sa mohli cítiť odstrčené.  

PROJEKT

detský 
domov 
Praise 
Gate

škola 
Beacon  
of Hope

škola 
TAPA

škola 
sv.Anny

detský 
domov 

Youth for 
Hope 

škola v 
Bishoftu

škôlka 
Shalom

škola v 
Ambo

vzdelávanie* áno áno áno áno áno áno áno áno

jedlo áno áno áno áno áno áno    áno**    áno**

ubytovanie áno nie nie     áno***     áno*** nie nie nie

základná zdravotná 
starostlivosť áno áno áno áno áno áno áno áno

počet sponzorov 
pre 1 dieťa 2 2 1 2 2 1 1 1

___
* uniformy, školské pomôcky, učebnice, zošity

** od septembra 2021

*** škola sv.Anny a detský domov Youth for Hope poskytujú ubytovanie len pre tie deti, ktoré to potrebujú

Financie idú do spoločného fondu toho projektu, z ktorého Vám bolo pridelené dieťa a slúžia na pokrytie 
potrieb všetkých detí. O ich použití rozhoduje riaditeľ projektu v spolupráci s Nadáciou Integra podľa 
schváleného ročného finančného rozpočtu. 

Nasledovná tabuľka zobrazuje použitie darov v jednotlivých projektoch:  

Nadácia Integra používa maximálne 20 % z každého daru na pokrytie administratívnych nákladov spojených s 
programom Podpory detí (bankové poplatky, poštovné, komunikačné náklady, účtovníctvo a ostatné 
administratívne náklady). Projektové náklady, ako napríklad platy, marketingové materiály či cestovné náklady sú 
zvyčajne financované z iných zdrojov, napr. z prostriedkov Európskej únie alebo agentúry SlovakAid. 

Finančné prostriedky nedostáva priamo Vaše dieťa z viacerých dôvodov:  



Dĺžka 
sponzorstva

Viac informácií o programe Podpora detí nájdete na stránke 
www.integra.sk 

Vieme, že sa Vaša finančná situácia môže zmeniť. Ak si nebudete môcť dovoliť v podpore pokračovať a nepodarí 
sa Vám nájsť za seba náhradu vo svojom okolí, včas nás prosím kontaktujte. Pre dieťa nájdeme nového sponzora. 
Rovnako nám dajte vedieť, ak sa Vaša situácia zlepší a budete chcieť v podpore znova pokračovať. 

Stáva sa, že sponzorované dieťa opustí projekt. V chudobných komunitách je to bežné, lebo ľudia musia byť 
mobilní, aby si našli prácu a preto sa sťahujú. I keď je táto skutočnosť pre sponzorov zarmucujúca, nevieme ju 
ovplyvniť. Náš záväzok voči sponzorovi však je, že ho v takomto prípade kontaktujeme hneď, ako nás upovedomí 
lokálny partner. My Vám potom ponúkneme iné dieťa buď v tom istom, alebo inom projekte.  

Boli by sme radi, keby ste sa zaviazali prispievať na dieťa dovtedy, kým bude 
schopné postarať sa samo o seba.  

https://integra.sk


Komunikácia s 
dieťaťom

Komunikácia s dieťaťom je dôležitou súčasťou pomoci.  
Uvítali by sme, keby ste si s ním dva až trikrát ročne vymenili list. Tento list neposielate priamo dieťaťu, ale cez 
pracovníkov či dobrovoľníkov Nadácie Integra, ktorí miesta projektov pravidelne navštevujú. O každej plánovanej 
ceste Vás budeme včas informovať.  

Ako môžem komunikovať s dieťaťom, ktoré sponzorujem?  

Niekoľko tipov a zásad:  

• Sponzorov žiadame, aby deťom neposkytovali svoje kontaktné údaje. Robíme to preto, aby sme sponzorov 
uchránili od neželaných prosieb a výziev od neznámych ľudí v Afrike. Všetka komunikácia musí ísť cez Integru.  

• Keď píšete, prosíme používajte tlačené písmo, deti majú ťažkosti prečítať písaný text.  

• Nech Vás neodradí, ak Vám dieťa pošle krátky, neosobný list. Písať v angličtine pre neho nie je ľahké. Ako sa 
bude jeho angličtina zlepšovať a budete sa navzájom spoznávať, aj Vaša komunikácia sa zlepší. Život detí nie je 
taký zaujímavý ako život detí na Slovensku, preto aj tie listy možno budú odrážať len každodenný život.  

• Nevkladajte do listu peniaze. Pre dieťa je nebezpečné vlastniť ich.  

• Prosíme, priložte k listom fotografie, nakreslené obrázky, alebo pohľadnice. Prosím berte na vedomie, že 
fotografie vyzývavo oblečených osôb, môžu byť v niektorých kultúrach neprijateľné.  

• Prosíme, neposielajte svojim deťom darčeky. Spôsobujú žiarlivosť a napätie u ostatných detí, ktoré nemajú 
sponzorov.  

• Váš list prosíme vložte do malej obálky a pošlite ho na adresu: Nadácia Integra, Dobšinského 14 , 811 05 Bratislava  
alebo pošlite e-mailom na adresu: listy@integra.sk  

• Nenavrhujte dieťaťu, aby prišlo na návštevu na Slovensko. Je to veľmi nepravdepodobné a zbytočne by ste v 
ňom vyvolali falošnú nádej.  

Môžem svoje dieťa navštíviť?  

Návšteva Vášho dieťaťa v Afrike je vítaná, ale musí byť zorganizovaná cez Integru. Odsúhlasenie Vašej návštevy 
závisí od Vášho súhlasu s pravidlami a podmienkami návštev. Všetky náklady spojené s cestou musia byť 
zabezpečené z Vašich vlastných prostriedkov.  



Ako vyberáme 
projekty?

Ako si Nadácia Integra vyberá a monitoruje projekty, ktoré podporuje?  

Viac informácií o programe Podpora detí nájdete na stránke 
www.integra.sk 

Predtým, ako začneme spoluprácu s africkým partnerom, niekoľkokrát lokálny projekt navštívime a 
hodnotíme. Overujeme referencie, ktoré sme získali a kontaktujeme sa so zamestnancami, rodičmi a žiakmi v 
projekte. Komunikujeme aj s ďalšími sponzormi projektu a kontrolujeme audity a finančné správy.  

Všetci naši africkí partneri musia s nami uzavrieť zmluvu o spolupráci, ktorá upresňuje finančné a 
organizačné pravidlá. V prípade porušenia zmluvy sa naše partnerstvo končí.  

Niekoľkokrát do roka navštevujeme projekty. Počas týchto návštev monitorujeme a kontrolujeme, či sú všetky 
podmienky zmluvy dodržiavané. Pracujeme s manažérmi projektov a pomáhame im získať zručnosti a 
vedomosti, ktoré potrebujú na splnenie našich požiadaviek.  

Každý projekt musí mať lokálnu, aktívnu a nezávislú správnu radu, ktorá má rozhodovacie právomoci. Projekty 
musia mať aj každoročný audit, vypracovaný uznávanou audítorskou spoločnosťou v danej krajine a Integre 
musia poskytnúť pravidelné finančné správy a prístup k finančným dokumentom.  

Ak sa podmienky zmluvy neplnia, Integra najskôr pomôže projektu zaviesť potrebné opatrenia. V prípade, že sa 
neuskutočnia zmeny, ukončíme s projektom spoluprácu. V takom prípade to okamžite oznámime sponzorom a 
navrhneme im iné možnosti sponzorovania.  

https://integra.sk


Ako začať s 
podporou 
dieťaťa?

Vyplňte elektronický formulár, ktorý nájdete na webovej stránke www.integra.sk kliknutím na tlačidlo 
„chcem podporovať“ a pošlite nám ho. Ak nemáte prístup na internet, kontaktujte nás telefonicky na 
čísle +421 911 727 335. Ak ste osobne obdržali dotazník, zašlite ho na adresu: Nadácia Integra - program 
Podpory detí, Dobšinského 14, 811 05 Bratislava. 

Ak by ste sa po prečítaní tejto brožúrky rozhodli podporovať dieťa v Afrike:  

1

2 E-mailom alebo poštou Vám pošleme informácie o dieťati, ktoré Vám pridelíme.  

Prosíme Vás, aby ste nám do 7 dní oznámili, či súhlasíte so sponzorstvom daného dieťaťa (e-mailom, 
telefonicky). Vaše rozhodnutie potvrďte zaslaním prvého daru. Po prvej platbe obdržíte ďakovný list, 
v ktorom Vám potvrdíme, že sme Vás zaradili do programu Podpory detí. Ak by ste sa rozhodli inak, 
budeme pre toto dieťa hľadať iného sponzora. 

3

Vaše sponzorstvo začína po zaslaní prvého daru na účet Nadácie Integra:  
Tatra banka: 262 547 5865/1100  
IBAN SK90 1100 0000 0026 2547 5865  
Swift kód: TATRSKBX 

Variabilné symboly projektov:  
111 – detský domov Youth for Hope / Štipendijný program Keňa  
222 – škola v Bishoftu  
333 – škola TAPA  
444 – škola sv.Anny  

555 – škola v Ambo  
777 – škola Beacon of Hope  
888 – detský domov Praise Gate  
999 – škôlka Shalom  

Pre tých z vás, ktorí majú ťažší prístup k banke, existuje možnosť prispievať na dieťa prostredníctvom SIPO 
poukážky. Ak si želáte túto službu využiť, stačí ak nám pošlete adresu a meno, na ktoré vo Vašej rodine chodí 
SIPO. Pre tento účel prosíme označte: SIPO možnosť v návratke, alebo nám zašlite e-mail s formulkou „Súhlasím s 
prispievaním na podporu detí prostredníctvom služby SIPO.“  

Program Podpory detí je program pravidelného darcovstva. Ak sa Vám páčia naše projekty v Afrike, no 
nemôžete si dovoliť prispievať mesačne, môžete našu činnosť podporiť jednorazovým darom, ktorý bude 
použitý na urgentné potreby v projektoch, alebo sa stať členom Klubu priateľov niektorého z projektov a 
prispievať takou čiastkou, akú si môžete dovoliť. Každý dar sa ráta!  



Nadácia Integra  
Program Podpory detí  
Dobšinského 14  
811 05 Bratislava  

www.integra.sk 
tel: +421 2 52 62 61 61 
e-mail: info@integra.sk  

facebook/NadaciaIntegra 
instagram/nadaciaintegra 

Ďakujeme Vám 
za Vašu pomoc a 
spoluprácu pri 
zlepšovaní života 
znevýhodnených 
detí v Afrike. 

https://integra.sk
mailto:info@integra.sk
https://www.facebook.com/NadaciaIntegra/
https://www.instagram.com/nadaciaintegra/
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