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Politika upravujúca pravidlá 
návštevy podporovateľov 

lokálnych projektov  
Nadácie Integra 

  
Nadácia Integra podporuje návštevy sponzorov a sponzorovaných detí. 
Každé takéto stretnutie môže byť pre obe strany silným zážitkom a 
životnou skúsenosťou. Sponzor má možnosť vidieť na vlastné oči, aký vplyv 
má jeho dar na život najchudobnejších detí na svete. Veríme, že vaša 
návšteva bude špeciálnym zážitkom, ktorý si budete uchovávať po mnoho 
ďalších rokov. 
 
Návšteva sponzora musí byť koordinovaná prostredníctvom kancelárie 
Nadácie Integra. Pred zakúpením letenky sa obráťte na koordinátora 
programu Podpora detí Nadácie Integra, aby ste sa dohodli na vhodných 
dátumoch a ďalších krokoch. Sponzori by nemali kontaktovať konkrétnu 
školu alebo detský domov  priamo, pretože naši partneri sa spoliehajú na 
to, že Nadácia Integra koordinuje všetky návštevy. Nadácia  sa podieľa len 
na koordinácii návštevy dieťaťa, nie je zodpovedná za koordináciu ďalších 
aktivít počas cesty sponzora.  
 
Nadácia Integra vynaloží všetko úsilie, aby vám zabezpečila návštevu vášho 
dieťaťa. Návštevám však niekedy môžu zabrániť politické alebo rodinné 
okolnosti. 
 
Niektorí sponzori majú záujem vycestovať so zamestnancami Nadácie 
Integra počas našich pravidelných monitorovacích ciest. Nie vždy je to 
možné, pretože máme svoju vlastnú agendu, ktorá niekedy nemusí byť 
zlúčiteľná s cestou sponzora.  

Príprava na cestu 
 
Pred cestou sa sponzor aspoň raz stretne so zástupcom Nadácie Integra, 
aby spolu prediskutovali cestu a vysvetlili si zásady, pravidlá a vnútorné 
politiky Nadácie Integra viažuce sa k vycestovaniu do terénu. Každý 
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návštevník musí podpísať Pravidlá ochrany detí, Pravidlá správania sa v 
teréne a preštudovať si ostatné príslušné politiky ešte pred vycestovaním. 
Ak osobná návšteva nie je možná, mal by sa uskutočniť aspoň rozsiahly 
video hovor. Podpísané dohody je potrebné zaslať do kancelárie ešte pred 
cestou. 
 
Bezpečnosť a ochrana detí zostáva v Nadácii Integra najvyššou prioritou. 
Pred návštevou sponzorovaného dieťaťa môže byť vykonaná kontrola 
(skríning) sponzora/návštevníka (môžeme si vyžiadať výpis z registra 
trestov, kontakt na zamestnávateľa alebo ďalšie osoby, aby sme sa 
ubezpečili o bezúhonnosti návštevníka).  
 

Počas cesty 

Náklady a cestovné opatrenia 
 
Sponzor hradí všetky svoje náklady vrátane všetkých nákladov na dopravu 
či jedlo počas návštevy lokálneho projektu atď. Pracovníci Nadácie Integra 
poskytnú sponzorovi odhad o aktuálnych cenách, s ktorými musí sponzor 
počítať. Môžeme pomôcť s vybavením dopravy, ale iba pre časť cesty, ktorá 
zahŕňa návštevu projektu. Iné cestovné a turistické aktivity 
neorganizujeme. 
 
Pred cestou sa uistite, že ste podstúpili potrebné očkovanie pre krajinu, 
ktorú navštevujete.  
 
Uistite sa, že máte platný cestovný pas a vízum, ak je to potrebné. 
 

Miestne zvyky 
 
Miestne hodnoty a zvyky v rôznych krajinách sú dôležitejšie ako to, na čo 
sme zvyknutí a čo je pre nás pohodlné.  Sponzori a návštevníci projektov na 
to musia pamätať pri výbere vhodného oblečenia a spôsobe správania sa. 
Pri návšteve je nevyhnutné byť otvorený učiť sa nové veci, rešpektovať iné 
kultúry a zvyky. V prípade, ak nerozumiete niektorým veciam, je dobré 
nechať si ich vysvetliť od domácich. 
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Čo sa týka vhodného oblečenia, európske normy sa v mnohých našich 
projektoch nepovažujú za prijateľné. Napríklad v niektorých kenských 
projektoch by ste nemali mať odhalené ramená, krátke sukne, iné 
odhaľujúce kúsky oblečenia ale ani krátke nohavice pre ženy. Sponzori by 
sa mali zdržať extrémnych štýlov, ktoré môžu byť v niektorých kultúrach 
urážlivé. 
 
Aj keď väčšina našich pracovníkov v teréne hovorí anglicky, určite stretnete 
ľudí, ktorí vám nemusia rozumieť. Buďte trpezliví a tolerantní. Je dosť 
možné, že budete prvou osobou bielej pleti, s ktorou sa komunita dieťaťa 
kedy stretne. Budú na vás nesmierne zvedaví a pravdepodobne budú 
predpokladať, že všetci západní ľudia sú ako vy. Buďte si toho vedomí a 
buďte veľmi citliví na to, ako sa prezentujete.  

Návšteva školy/dieťaťa/rodiny   
 
Návšteva konkrétneho projektu trvá zvyčajne iba jeden deň. Väčšina 
našich partnerov nedokáže návštevníka prijať dlhšie a väčšina partnerov 
neponúka ubytovanie (okrem Centra Bishotu alebo Beacon of Hope, aj to 
len po dohode). V týchto prípadoch je návštevník povinný za ubytovanie 
zaplatiť. Nezosobášené páry, ktoré budú ubytované u lokálneho partnera, 
nemôžu zostať spolu v jednej izbe cez noc.  
 
Všetky naše partnerské organizácie ale aj veľa penziónov majú vo svojich 
pravidlách zákaz požívania alkoholu. Alkohol nie je vhodný ani ako dar pre 
riaditeľov alebo rodiny dieťaťa.  
 
Ak ako sponzor chcete navštíviť aj rodinu dieťaťa, musíme to najskôr 
prediskutovať s lokálnym partnerom. Až potom vám môžeme takúto 
aktivitu potvrdiť. V niektorých prípadoch môže návšteva spôsobiť 
komplikácie rodine alebo komunite (napr. zvýšenie nájmu pre rodinu, ak sa 
v dome ukáže osoba bielej pleti). Pri návšteve rodiny požiadame lokálneho 
partnera, aby zabezpečil niekoho zo svojich zamestnancov, ktorý vás bude 
sprevádzať. Nesúhlasíme s tým, aby sponzor išiel sám. 

Dary  
 
Akékoľvek dary alebo pomoc pre rodinu dieťaťa môžu byť ponúknuté 
rodine len s predošlým súhlasom riaditeľa projektu. Žiadame sponzorov, 
aby sa ešte pred cestou s nami poradili, čo je vhodný dar pre dieťa. Pred 
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návštevou je potrebné prekonzultovať s riaditeľom aj všetky darčeky alebo 
potraviny, ktoré sa zakúpia pre rodinu. Neodporúčame dávať peniaze 
rodine ani nikomu inému, pokiaľ s tým miestny riaditeľ nesúhlasí a neurčí, 
aká suma je vhodná. 
 
Za žiadnych okolností nie je dovolené dávať peniaze priamo dieťaťu.  Ak 
chce sponzor poskytnúť peniaze, musí ich dať riaditeľovi projektu, a nie 
priamo dieťaťu. Ak by malo dieťa u seba peniaze, mohlo by sa dostať do 
problémov. 
 
Návštevníci nesmú počas návštevy poskytnúť nikomu svoje osobné údaje - 
telefónne číslo, e-mail, kontakt na FB atď. Tieto informácie môžu byť 
zneužité (vydieranie, obťažovanie, neželané žiadosti o priateľstvo na FB).  
 
Návštevník nesmie dieťaťu alebo rodine dávať návrhy, aby navštívili 
Slovensko.  
  
Sponzor nesmie ostať s dieťaťom sám, či už v projekte alebo vonku. 
Sponzor nesmie dieťa z projektu vziať, pokiaľ s tým riaditeľ nesúhlasil. 
Sponzor, aj so súhlasom riaditeľa môže dieťa vziať z projektu ale len v 
doprovode pracovníka projektu. 
 
 
Fotografovanie a sociálne médiá 

 
Pred fotografovaním osôb v projekte alebo v rodine dieťaťa by ste, v súlade 
s našimi Pravidlami ochrany detí, mali vždy požiadať o povolenie 
pracovníka Nadácie Integra alebo riaditeľa lokálneho partnera, ako aj 
sponzorované dieťa alebo jeho rodinu.  

Na sociálnych sieťach môžete zverejniť informácie o svojej návšteve svojho 
sponzorovaného dieťaťa, budete však musieť dodržiavať nasledujúce 
obmedzenia z našej politiky ochrany detí a ochrany osobných údajov. 
Žiadame vás, aby ste nezverejňovali nasledujúce údaje: 

● Fotky, videá alebo komentáre, ktoré uvádzajú meno alebo konkrétne 
miesto pobytu sponzorovaného dieťaťa 

● Fotografie, videá alebo komentáre, ktoré vykresľujú deti neúctivo 
alebo nevhodne, v nevhodných polohách či nevhodne oblečené.  

● Fotografie, videá alebo komentáre, ktoré obsahujú geografické 
značky. Dávajte pozor na pozadie a znova skontrolujte fotografie, aby 
ste sa uistili, že neexistujú žiadne indikátory polohy. Ide o značky, 
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ktoré zobrazujú názov štvrte dieťaťa, školy, komunitného centra 
alebo iné identifikačné informácie. 

● Zverejnite len také fotografie detí, ktoré by vám, ak by ste boli jeho 
rodič, nevadili.  

Viac o použití fotografií si prečítajte v našej Politike o vytváraní fotografií a 
marketingu a v Politike ochrane detí.  

Po vašej návšteve 
Vaša návšteva môže byť skúsenosťou, ktorá vám zmení život. V takom 
prípade sa na Slovensko vrátite inšpirovaní a zanietení pre zmenu. Boli by 
sme radi, keby ste sa podelili o svoje nadšenie s ostatnými a povzbudili ich, 
aby sa k nám pripojili pri starostlivosti o najchudobnejšie deti a ich 
komunity. 

Môžete urobiť niekoľko vecí: 

1. Bolo by skvelé, keby ste nám poslali krátku správu, ktorá by nás 
informovala o vašej návšteve spolu s niekoľkými fotografiami, ktorá 
by mohla byť použitá v našich publikáciách. Je to pre nás dobrá  
príležitosť zdieľať vaše spomienky a zážitky s ostatnými 
podporovateľmi a inšpirovať ich príbehmi z vašej návštevy. 

2. Dajte nám vedieť, ak by ste mali záujem o písanie blogov, ktoré by 
boli zverejnené na našom webe alebo na facebookovej stránke, a 
ktoré by mohli povzbudiť aj ďalších podporovateľov, ktorí sponzorujú 
deti v krajine, ktorú ste navštívili. 

3. Môžete urobiť krátku prezentáciu o svojich skúsenostiach vo svojom 
domove, medzi vašimi rodinnými príslušníkmi, kamarátmi, na 
pracovisku medzi vašimi kolegami, alebo v cirkvi. Veľmi radi vám 
poskytneme ďalšie zdroje alebo materiály, ktoré môžete využiť. 

4. Môžete sa stať ambasádorom/ambasádorkou Nadácie Integra a 
pomáhať nám v našej ďalšej činnosti.  

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na kontaktných 
údajoch uvedených nižšie. Sme tu, aby sme vám pomohli prežiť krásne 
chvíle s vaším podporovaným dieťaťom.  

Kontakty: 
  
Lucia Pagáčová (Projektový koordinátor projektu podpory detí)  
Email: lucia.pagacova@integra.sk 
Telefón: + 421 911 727 335  
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Ivana Čorbová (Projektový koordinátor humanitárnej pomoci) 
Email: ivana.corbova@integra.sk 
Telefón: + 421 918 949 88  
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