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Savio 2018

Príhovor

Drahí naši podporovatelia a priaznivci,

v tomto prehľade o vykonanej práci za rok 2018 Vám chceme 

poďakovať zo to, čo sa vďaka Vašej pomoci podarilo spraviť. Zároveň 

Vás však týmto pozývame pomôcť nám preveriť, či ideme správnym 

smerom. Radi si vypočujeme Vaše námety, pripomienky i kritiku.

Už dávno vieme, že bieda a utrpenie vo svete sa neodstránia 

z kancelárie. Je k tomu potrebná spolupráca všetkých ľudí. Nie je to 

úloha, na splnenie ktorej si môžeme najať a zaplatiť nejakú firmu, ktorá 

to urobí za nás.

Boh nám všetkým zveril tento svet, aby sme ho obrábali a 

chránili. Sme teda všetci priamo zodpovední za to, v akom stave 

sa nachádza.

Je mnoho ťažkostí a problémov, s ktorými sa v našom svete musíme 

vyrovnať. Sú tak zložité a vážne, že to nemôže vyriešiť jeden človek, ani 

nejaká komisia či skupina odborníkov. Je k tomu potrebná spolupráca 

a zápal všetkých obyvateľov planéty.

Veríme, že v tejto snahe je dôležitým ohnivkom aj naša činnosť, ktorá, 

ako dúfame, sa môže do budúcnosti ešte zlepšiť.

Štefan Kormančík, SDB, misijný delegát

Predseda SAVIO o. z.



Práca dobrovoľníkov je priamym prejavom soli-

darity a neoddeliteľnou súčasťou našich aktivít. 

Vysielame ich do rôznych krajín a zapájame do 

programov na Slovensku. Dobrovoľníci nadobú-

dajú cennú skúsenosť pre ich osobnostný rast. Sme 

členom Platformy mimovládnych rozvojových orga-

nizácií a pozorovateľom Rady mládeže Slovenska.

Prinášame príbehy mladých z chudobných krajín 

a pozývame ľudí k solidarite a spoluzodpovednosti. 

Konkrétnymi aktivitami pomáhame v menej roz

vinutých krajinách a regiónoch.

Sme súčasťou širokého misijného poslania 

Saleziánov don Bosca. S nimi realizujeme 

projekty doma i v zahraničí. Celá činnosť sa nesie 

v saleziánskom štýle.

Získavanie finančných prostriedkov je len jedným 

z nástrojov na šírenie dobra. Cez projekty a programy 

inšpirujeme ľudí, aby rôznymi spôsobmi pomáhali 

deťom a mladým v menej rozvinutých krajinách.

SOLIDARITA

DOBROVOĽNÍCTVO

SALEZIÁNSTVO

AKTIVITA

O nás

Vytvárame priestor pre aktívne šírenie dobra. Sme občianske združenie, ktoré od roku 2005 sale-

ziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej 

rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom 

v neľahkej životnej situácii.



Štruktúra združenia

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Zasadnutie najvyššieho orgánu občianskeho združenia sa v roku 2018 konalo 26. septembra.  

Program: schválenie Výročnej správy a Finančnej správy za rok 2018, predstavenie rámcového plánu 

na rok 2018/2019, zhodnotenie Tehličky 2018.

SPRÁVNA RADA 

ZAMESTNANCI

ASISTENTI PROJEKTOV – DOBROVOĽNÍCI
Lenka Kytýrová, Zuzana Vnenčáková, Vefa Ismayilová

REVÍZORKA
Zuzana Petrášová

 Ján Rešutík

 riaditeľ kancelárie

 Ján Rešutík

 riaditeľ kancelárie

 Adriana Mahdalová

 projektová manažérka

 Zuzana Kovaľová

 office manažérka

 Zuzana Suchová

 fundraising a PR  

 manažérka 

Veronika Rendeková 

koordinátorka programov 

adopcií

 Štefan Komančík SDB

 predseda

 Ján Mihálik

 konzultant SDB

 Anna Kosnáčová

 misie SDB



Cez nástroj SlovakAid podpo-

rila Slo venská agentúra pre 

medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 

(MZVaEZ) náš nový projekt Podpora 

zamestnanosti v elektrotechnickom 

priemysle. Jeho hlavným cieľom je 

znížiť nezamestnanosť mladých ľudí 

v Keni budovaním praktických zruč-

ností. Cieľovou skupinou sú chudobní 

mladí ľudia zo slumov Nairobi, ktorí 

majú obmedzené možnosti na zís-

kanie vzdelania. Projekt chce zlepšiť 

ich možnosti uplatniť sa na trhu 

práce budovaním praktických zruč-

ností v elektrotechnickej špecializácii 

chladenie a klimatizácia, ako aj ďalšími 

aktivitami na podporu zamestnanosti. 

Prebieha vo vládou certifikovanom 

Technickom inštitúte Don Bosco Boys 

Town v Nairobi. Elektrotechnický prie-

mysel sa v Keni rýchlo rozvíja, na trhu 

však chýba kvalifikovaná pracovná sila, 

ktorá vie zabezpečiť inštaláciu a údržbu 

zariadení. Projekt preto plánuje otvoriť 

kurz elektrotechnickej špecializácie 

chladenie a klimatizácia. 

DÔLEŽITÉ 

UDALOSTI

BOYS TOWN – 

Zahájanie nového 

projektu v učňovke 

Boys Town



Dôležitá časť projektu bude 

zameraná na prepojenie absol-

ventov s trhom práce. Študenti 

absolvujú prax u budúcich zamest-

návateľov, seminár profesijnej orien-

tácie, kurz podnikateľských zruč-

ností, talentovaní študenti dostanú 

štartovací balíček na rozbehnutie 

podnikania. Projekt zabezpečí 

monitoring a sprevádzanie zamest-

naných absolventov. 

Pre zvýšenie kvality vzdelávania a 

služieb v Boys Town projekt pomôže 

vybaviť vybrané odbory novými 

nástrojmi a materiálmi, zabezpečí tré-

ningy pedagogických zručností a pre-

ventívneho systému pre učiteľov, ako 

aj psychologické sprevádzanie štu-

dentov Boys Town. Projekt bol spus-

tený 7.augusta 2018 a potrvá do 31. júla 

2020. SlovakAid ho podporil dotáciou 

vo výške 175 352 eur. 

SlovakAid 
podporil 
Boys Town 
projekt 
dotáciou 
vo výške 
175 352 eur. 

BOYS TOWN – Študenti kurzu všeobecnej elektrotechniky v starých priestoroch



V našich aktivitách sme aj v roku 

2018 úzko spolupracovali so 

Saleziánmi don Bosca na Slovensku ako 

aj v zahraničí. Na Slovensku sme spo-

ločne pracovali na príprave a vysielaní 

dobrovoľníkov do roz-

vojových krajín, reali-

zácii Tehličky, organizo-

vaní prezentácií v rámci 

programu Adopcie detí 

a tried, ako aj pri iných 

aktivitách. Spoluprácu 

sme rozvíjali aj so sale-

ziánskymi organizáciami 

Domka – Združenie sale-

ziánskej mládeže, Laura – Združenie 

mladých, FMA – Dcéry Márie Pomocnice, 

ASC – Združenie saleziánov spolupra-

covníkov ako aj so Združením exallievov 

don Bosca na Slovensku.

Vďaka grantu z Iuventy v rámci 

programu Erasmus+ sme v roku 2018 

hosťovali na Slovensku dobrovoľníčku 

z Azerbajdžanu. Aktívne sme sa zapájali 

do činnosti Platformy mimovládnych 

rozvojových organizácií – PMVRO, ktorá 

nám ponúka priestor na spoluprácu 

s inými rozvojovými organizáciami na 

Slovensku. Pri svojich domácich aktivi-

tách a projektoch sme spolupracovali 

aj s množstvom ďalších inštitúcií a zdru-

žení, škôl, farností a podobne.

Pri implementácii projektov rozvojovej 

spolupráce v zahraničí, ako aj projektov 

vysielania dobrovoľníkov, sme aktívne 

spolupracovali s agentúrou SlovakAid. 

V roku 2018 sme naďalej budovali part-

nerstvo s Východoafrickou salezián-

skou provinciou a jej jednotlivými rozvo-

jovými organizáciami BoscoAid (Sudán a 

Južný Sudán), Don Bosco Development 

Outreach Network (Keňa), ako aj Don 

Bosco Networks (Tanzánia). Na medzi-

národnej úrovni bolo významným míľ-

nikom zapojenie sa do siete salezi-

ánskych rozvojových organizácií Don 

Bosco Network, kde sme od roku 

2018 aktívnym členom. Členstvo v tejto 

strešnej organizácii nám otvorilo dvere 

k  spolupráci s  ďalšími zahraničnými 

saleziánskymi organizáciami, aktívnymi 

v oblasti rozvojovej spolupráce a huma-

nitárnej pomoci.

SPOLU

PRÁCA

V roku 2018 sme 
naďalej budovali 

partnerstvo 
s Východoafrickou 

saleziánskou 
provinciou



Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 

163 310,50 eur. Náklady na konanie zbierky 

boli 17,49 %. Čistý výnos 136 902,51  eur. 

Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme 

miestnym obyvateľom Korr získať lepší prístup 

k pitnej vode a energiám, zvýšime povedomie 

o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj kon-

krétne prispejeme k neformálnemu i formál-

nemu vzdelávaniu detí a mládeže.

 

Do zbierky bolo priamo zapojených vyše 

99 materských, základných a stredných 

škôl a takmer 36 mládežníckych a ďalších 

organizácií v obciach a mestách na celom 

Slovensku. Všetkým zapojeným školám 

a organizáciám boli zaslané propagačné a 

podkladové materiály, ktoré slúžili nielen 

pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady 

pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvo-

jovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali 

s naším súhlasom vlastné aktivity, ktoré slúžili 

jej zámeru.

»Tehlička
   2018

NAŠEAKTIVITY



Darysubjektov

Dary direct mail

Dary na účet 
(ostatné)

Dary online

Dary subjektov

Dary direct mail

Dary na účet (ostatné)

Dary online

Dary rodín

67 549,69 €

32 623,40 €

35 523,91 €

20 087,00 €

7 526,50 €

Dary rodín

Spolu 163 310,50 €

22 %

20 %

41 %

5 %

12 %

Verejná zbierka Tehlička 2018:
rozdelenie hrubého výnosu 

podľa zdroja darov



DOBROVOĽNÍCKE PROJEKTY

Slovenská agentúra pre 

medzinárodnú rozvo-

jovú spoluprácu (SAMRS), ktorá 

spadá pod Ministerstvo zahra-

ničných vecí a európskych 

záležitostí podporila vyslanie 

jednej dobrovoľníčky a jednej 

expertky cez finančný nástroj 

SlovakAid .  Dobrovoľníčka 

Janka pôsobila jeden rok v Keni 

v centre pre deti ulice Bosco 

Boys Langata v hlavnom meste 

Nairobi. Expertka Diana strávila 

mesiac v Keni ako psycholo-

gička v internátnej škole Bosco 

Boys Kuwinda. Ich vyslanie 

podporil SlovakAid dotáciou 

vo výške spolu 8 136 EUR.

IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže podporil náš projekt 

hosťovania azerbajdžanskej 

dobrovoľníčky na Slovensku. 

Dobrovoľníčka Vefa strávila 

v rámci programu Erasmus+ krát-

kodobú dobrovoľnícku službu 

v  Bratislave, kde pomáhala pri 

rôznych aktivitách v našom 

občianskom združení SAVIO, 

ako aj v mládežníckych stredis-

kách DOMKA. Počas svojej prí-

tomnosti navštívila aj viaceré 

miesta na Slovensku, vďaka 

čomu spoznala našu krajinu a 

slovenskú kultúru. Okrem toho 

mala Vefa možnosť zúčastniť sa 

viacerých vzdelávacích aktivít 

vrátane seminára finančného 

manažmentu v  Budapešti či 

fundraisingovej konferencie 

v Bratislave. Projekt bol podpo-

rený dotáciou vo výške 1 816 eur.

» Projekty

Dobrovoľníčka Janka 

s chlapcami z Bosco Boys 



PROJEKTY ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE

V roku 2018 naďalej 

prebiehal aj projekt 

Budovanie mieru cez praktické 

zručnosti, ktorý realizujeme pri ute-

čeneckom tábore Kakuma na severe 

Kene z prostriedkov SlovakAid. Saleziáni 

don Bosca tu chceli otvoriť novú učňovku, 

ktorá by vzdelávala nielen utečencov 

z  tábora, ale aj miestnych Keňanov 

z kmeňa Turkana, ktorí nemajú prístup 

do učňoviek v tábore, určených iba pre 

utečencov. V roku 2018 bola vďaka pro-

jektu vybudovaná nová hala stolárskeho 

kurzu, ktorá bola vybavená potrebným 

nábytkom, strojmi a nástrojmi. Výstavba 

sa časovo natiahla kvôli zdĺhavému trans-

portu materiálov z Nairobi, ktorý skompli-

kovali neočakávané dažde v kraji Turkana. 

Otvorenie samotného kurzu bolo preto 

odložené až na rok 2019. Náš projekt inšpi-

roval a pritiahol ďalších donorov, ktorí sa 

rozhodli podporiť vznik aj ďalších kurzov 

praktických zručností vo vznikajúcej sale-

ziánskej učňovke.

MARSABIT – Jedna z prvých absolventiek kurzov pri práci v rodnej dedine

KAKUMA – Nová 

stolárska dielňa 

vo vznikajúcej

učňovke



V uplynulom roku sme 

zároveň úspešne ukončili pro-

jekt Posilňovanie postavenia 

žien cez praktické zručnosti 

v kraji Marsabit v Keni. Realizácia 

projektu mala významný prínos 

pre mesto Marsabit a jeho okolie. 

Vďaka projektu boli v sale-

ziánskej učňovke Don Bosco 

Technický inštitút Marsabit 

otvorené kvalitné kurzy pre 

dievčatá – kurz krajčírstva a 

kurz kaderníctva a kozme-

tiky. Rozšírili sa tak možnosti 

miestnych dievčat získať prak-

tické zručnosti v regióne, kde 

je podobných možností veľmi 

málo. Vďaka projektu boli najskôr 

zrekonštruované dve budovy 

kurzov, ktoré boli následne vyba-

vené potrebným nábytkom, 

strojmi, nástrojmi, pomôckami a 

materiálom na výučbu kurzov. 

Kurzy boli propagované v meste 

Marsabit aj v jeho okolí. 

Počas trvania projektu 

kurz úspešne ukončilo prvých 

25  študentiek absolvovaním 

štátnej skúšky. V záujme eko-

nomickej aktivity absolventiek 

boli realizované tréningy pod-

nikateľských zručností, ktorých 

sa zúčastnilo spolu 90  štu-

dentov učňovky, 16 študen-

tiek so záujmom o podnikanie 

dostalo aj štartovací balíček 

na rozbehnutie podnikania. 

Ku  koncu projektu úspešne 

podnikalo prvých 6 absolven-

tiek. Počas projektu boli reali-

zované aj tréningy pre učiteľov – 

6 učiteľov absolvovalo školenie 

výučby technických predmetov 

a 10 učiteľov sa zúčastnilo tré-

ningu mediačných zručností. 

Projekt zabezpečil aj vzdelá-

vacie semináre pre mládež, kto-

rých sa týždenne zúčastňovalo 

asi 30 študentov. V rámci projektu 

sa podarilo ušetriť finančné pro-

striedky, ktoré boli ku koncu pro-

jektu využité na výstavbu malého 

domčeka pre učiteľov a opravu 

podzemnej vodnej nádrže. 

Dvojročný projekt bol pod-

porený z prostriedkov SlovakAid 

dotáciou vo výške 226 150,00 eur. 

Vďaka projektu sme získali cenné 

vedomosti o kraji Marsabit, 

o  miestnej mentalite, kultúre, 

prírodných podmienkach, kme-

ňovom spolunažívaní, postavení 

žien a ďalších špecifikách, ktoré 

výrazne ovplyvňujú vzdelávanie 

žien v tomto regióne.

»2 zrekonštruované budovy vybavené pre potreby kurzov » 2 nové 

kurzy krajčírstva, kaderníctva a kozmetiky » 25 prvých absolventiek 

kurzov pre ženy » 90 účastníkov tréningu podnikateľských zručností 

» 16 absolventiek so štartovacími balíčkami » 6 prvých podnika-

teliek » 6 učiteľov vyškolených v oblasti technického vzdelávania 

» 10 učiteľov s mediačnými zručnosťami » 1 zrekonštruovaný dom 

pre učiteľov » 1 nový dom pre učiteľov » 1 opravená vodná nádrž 

» 30 účastníkov vzdelávacích seminárov za týždeň

Čo všetko sa spravilo?



» Adopcia detí 

Saleziáni už od roku 1986 pomá-

hajú v hlavnom meste Kene 

v Nairobi deťom ulice, ktoré sa životom 

pretĺkajú bez podpory rodičov či prí-

buzných. Ponúkajú im náhradný domov 

a základné vzdelanie v centre Bosco 

Boys. Cieľom je vykoreniť z ich sprá-

vania zlozvyky nadobudnuté počas 

života na ulici, predovšetkým drogové 

závislosti, a pripraviť ich na zaradenie 

sa do vyššieho stupňa vzdelávania. 

Vďaka programu Adopcie detí sme aj 

tento rok spoločne pomohli zabezpečiť 

týmto chlapcom ubytovanie, stravu, 

šatstvo, školské pomôcky či zdravotnú 

starostlivosť. Od minulého roka sa nám 

zároveň podarilo spolu s naším part-

nerom – saleziánmi v centre Bosco 

Boys zvýšiť počet chlapcov v centre. 

Momentálne máme do programu 

zaradených 184  chlapcov, z nich 

150 chlapcov je aktívne podporovaných 

slovenskými darcami, ktorí postupne pri-

búdajú. Tretina podporovaných chlapcov 

sú študenti stredných škôl. Štyria sú vyso-

koškolskí študenti.
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Nasledujúce dni sme začali pomaly 

spoznávať režim dňa, ako to tu všetko 

funguje. Ráno o 7 začíname modlit-

bami, ktoré máme spolu s chlapcami. 

Na raňajky majú chalani každý deň 

to isté, buď majú klasický alebo sen-

dvičový chlieb a samozrejme nesmie 

chýbať čaj s mliekom. Ten má chuť 

veľmi sladkého kakaa. Po raňajkách 

nasleduje malé upratovanie jedálne. 

O 8 nám začína škola, ktorá stále 

začína spoločným nástupom podľa 

triedy. Máme tu dokopy 4 triedy a 

jednu predprimárnu triedu, kde je naj-

viac chlapcov. My učíme angličtinu, 

matematiku, náboženstvo, vedu, a to 

všetky triedy okrem predprimárnej, lebo 

chlapci v tejto triede ešte nevedia po 

anglicky a my po svahilsky. Pri učení 

môžeme trochu spoznávať povahy, 

vlastnosti, charakter týchto detí. Každý 

jeden chalan vyniká v niečom inom. 

Niektorým ide super matematika, ale 

slabšie čítanie a naopak. Mne osobne 

sa najviac páči, keď chlapci, ktorí už 

pochopili učivo matematiky vysvetlia 

a pomôžu tým, ktorým to ide slabšie. 

O 13 máme vždy obed. Väčšinou jedá-

vame gidery (to je fazuľa, šošovica, 

sója a pár zemiakov). Chalani sedia 

pri stoloch podľa skupín. Každá sku-

pina má svoje meno. Poobede nasle-

duje upratovanie tried, jedálne, miest-

nosti, kde chlapci spia. Tu sa každý 

týždeň určí, ktorá skupina bude upra-

tovať celý týždeň. Po upratovaní nasle-

duje ešte manuálna práca napr. čis-

tenie chodníka, veľké pranie (väčšinou 

v sobotu a stredu), lámanie fazule, 

až potom nasledujú hry – väčšinou 

futbal. Na jeho začiatku si chlapci 

zvyknú zabehnúť 2 kolečká. Úžasná 

pri každej hre je ich organizácia, keď 

každý behá z jednej strany na druhú. 

Jediný, kto vie, o čo ide v danej chvíli, je 

brankár. Najlepšie sa samozrejme hrá 

na boso. Po hrách nasleduje sprcha. 

Zvonenie zvona nás zvoláva na spo-

ločnú modlitbu ruženca a následne 

sv. omšu. Po nej nasleduje príprava 

stolov na večeru a samotná večera. Po 

večeri pár chalanov poumýva tácky a 

Každodenný život 
v Langate

(zo skúseností našich dobrovoľníčok – list)



poupratuje. Zvyšok má pár minút na 

hranie. Keď je už všetko upratané, tak 

niekedy mávajú cez týždeň nácvik 

spevu, alebo si pozrú televízor. Každý 

piatok majú deti tzv. party games. Hry 

im pripravujú saleziáni z neďalekého 

strediska Utume. Raz v mesiaci osla-

vujeme aj narodeniny našich chlapcov. 

Mnohí z nich často nevedia, kedy sa 

narodili. Vyberú sa 4 chalani, pre kto-

rých sa pripraví oslava. Pred sfúknutím 

sviečok má každý z nich povedať, čo by 

chcel robiť, keď bude väčší. Väčšina by 

chcela byť pilotmi (asi preto, lebo každý 

deň nám nad hlavami preletí niekoľko 

lietadiel), ďalej chemickými inžiniermi 

či šoférmi. Raz jeden chlapec úprimne 

povedal: “Chcem sa stať svätým.” Kiež 

by mal každý z nás takéto prianie a 

aj v živote sa o to usiloval. Skutočne, 

títo naši chalani nás učia trpezlivosti 

a hlavne pokore každý deň.



S ADOPCIAMI PO SLOVENSKU

V jeseni minulého roka a 

koncom jari 2019 SAVIO 

navštívilo niekoľko salezián-

skych stredísk a niektoré kul-

túrne miesta na východnom a 

strednom Slovensku. Cieľom 

našich ciest v rámci kampane 

DARUJ LAVICU, bolo predstaviť 

verejnosti náš pravidelný dar-

covský program Adopcie na 

diaľku. Aj vďaka nemu majú 

už niekoľko rokov chlapci 

z centra Bosco Boys a študenti 

na 16  saleziánskych školách 

v Južnom Sudáne a Sudáne 

šancu vzdelávať sa. Dôkazom, 

že takáto pomoc má význam 

a prináša konkrétnu zmenu do 

života týchto detí a mladých, 

sú aj mnohé úspešné príbehy 

tých, ktorí sa dokázali postaviť 

na vlastné nohy. Niektoré z nich 

si účastníci mohli vypočuť aj 

počas našich prezentácií z úst 

bývalých študentov centra 

Bosco Boys či našich dobro-

voľníkov, ktorí pôsobili v spo-

mínaných krajinách. 

46 darcov



» Adopcia tried 
SITUÁCIA V JUŽNOM SUDÁNE

V septembri minu-

lé ho roka podpísa la 

vlá da po piatich rokoch občian-

skej vojny s opozíciou mierovú 

dohodu. Napriek snahe nastoliť mier 

v krajine, na mnohých miestach stále 

dochádza k roztržkám a konfliktom 

medzi vládnymi vojenskými jednot-

kami a opozičnými rebelmi. Krajina 

je v zlej ekonomickej situácii, dlho-

dobo bojuje s potravinovou krízou i so 

stále veľkým počtom cca 3,5 milióna 

vnútorne vysídlených osôb, ktoré žijú 

v  jednotlivých utečeneckých tábo-

roch v krajine.

Saleziáni don Bosca spravujú v Juž-

nom Sudáne 16 škôl rôznych stupňov vo 

viacerých mestách a okolitých osadách. 

Vďaka spolupráci s miestnym partnerom 

Boscoaid prostredníctvom programu 

Adopcie tried v Južnom Sudáne od roku 

2009 pomáhame na mieste pokrývať časť 

nákladov na energie, školské pomôcky, 

uniformy, stravu, hygienu pre viac ako 5 000 

žiakov. Tento rok sa nám okrem podpory 

podarilo obnoviť komunikáciu s viacerými 

školami. Našim darcom (46) sme poskytli 

aktuálne informácie o jednotlivých trie-

dach. Rozšírili sme taktiež škálu príspevkov, 

ktorými môžu darcovia tieto triedy podporiť. 



„Naše výrobky nie sú najdoko-

nalejšie, ale stretnete sa s nimi po 

celom svete.” Toto je slogan, ktorý 

poznáme z firemných reklám. Myslím 

si, že to isté by sa dalo povedať aj 

o  našom centre Don Bosco v El 

Obeid v Sudáne. Naši študenti nie sú 

dokonalí, ale stretnete ich v najlep-

ších firmách po celej krajine. Na trhu 

práce je po nich veľký dopyt. Svedčí 

o tom aj fakt, že mnohí z nich sú 

zamestnávateľmi vyhľadávaní ešte 

pred ukončením kurzu. Kvalitu tré-

ningu ponúkanú na odbornej škole 

Don Bosco El Obeid potvrdzujú aj 

výsledky diplomových skúšok, ktoré 

naši študenti absolvujú vždy na konci 

svojho trojročného tréningu.

V minuloročnej celoštátnej 

skúške pre odborné školy v Sudáne 

sa naša škola umiestnila na 

výbornom piatom mieste a na druhej 

pozícii medzi súkromnými stredis-

kami odbornej prípravy. Tvrdá práca 

našich študentov sa odrazila pre-

dovšetkým na záverečných výsled-

koch: Automechanika = 94,8 %. 

Elektrikárstvo = 92,9%, Zváranie 

= 92,7 %, Všeobecný mechanik 

= 92,3 %, Stavbárstvo = 91,1 %, 

Inštalatérstvo = 89,6 %,

Začiatkom roku 2019 nás tak-

tiež navštívila vládna delegácia, 

ktorá rozhodla o rozšírení nášho 

centra o nový odbor klimatizácie. 

Schválenie nového oddelenia je 

znakom toho, že naše vzdelá-

vacie centrum je vďaka svojej kva-

lite v krajine naozaj cenené. Za 

tieto úspechy patrí veľká vďaka aj 

všetkým dobrodincom a darcom 

zo Slovenska, ktorí nás prostred-

níctvom programu Adopcie tried 

podporujú a pomáhajú nám dlho-

dobo poskytovať vzdelanie chu-

dobnej mládeži.

Srdečná vďaka

Charles Taban (SDB)

 Saleziánski študenti 
odbornej školy v El Obeid 

zažiarili
(List zo Sudánu)



» Dobrovoľníci
Do prípravy na 

celoročnú misijnú službu 

sa prihlásilo vyše 30 mla-

dých. Hoci nakoniec iba piati 

z nich aj odišli na svoju ročnú misiu, 

ani pre tých ostatných to nebolo bez 

zmyslu. Stali sa citlivejšími pre potreby 

chudobných aj potrebu ohlasovania 

evanjelia, čo určite prinesie svoje plody 

na miestach, kde žijú.

Naši piati celoroční dobrovoľníci 

v Ekvádore, Keni a Tanzánii sú zosob-

nením našej túžby preukázať podporu 

tým najchudobnejším. Sprevádzajme 

ich modlitbami, aby aj oni sami v tejto 

svojej službe rástli v odbornosti i v ľud-

skosti. Aby potom po návrate boli bohat-

stvom pre našu krajinu.

Okrem celoročných misijných dobro-

voľníkov je tu už mnohé roky aj skupina 

misijných dobrovoľníkov pre Ukrajinu 

na Zakarpatii, kde sa organizujú dvoj-

týždňové letné tábory. Na túto službu 

sa tiež pripravujú šiestimi víkendovými 

stretnutiami. Miestny gréckokatolícky 

biskup vladyka Milan Šášik sa o ich čin-

nosti vyjadril veľmi pochvalne, dokonca 

napísal ďakovný list nášmu provinciálovi.

Dobrovoľníci



Verejné
zdroje

Súkromné 
zdroje

PREHĽAD MAJETKU A ZDROJOV JEHO KRYTIA K 31. 12. 2018

VÝNOSY

FINANCIE

266 495,18 €

 0,00 € 

 260 263,70 € 

 6 231,48 € 

 266 495,18 € 

 173 275,64 € 

- 23 782,56 € 

 117 002,10 € 

VEREJNÉ ZDROJE (EÚ, ŠTÁTNY ROZPOČET A INÉ ZDROJE) 346 819,95 €

Posilňovanie postavenia žien cez praktické zručnosti v Keni (Marsabit)  105 170,26 € 

Budovanie mieru cez praktické zručnosti v Keni (Kakuma)  171 007,13 € 

Podpora zamestnanosti v elektrotechnickom priemysle v Keni (Nairobi)  49 425,20 € 

Dobrovoľnicke projekty  21 217,36 € 

Príspevok na chránené pracovisko  6 252,92 € 

SÚKROMNÉ ZDROJE (VEREJNÉ ZBIERKY, INDIVIDUÁLNI DARCOVIA, NADÁCIE, 2 %)  294 925,30 € 

Verejná zbierka Tehlička 2018  163 310,50 € 

Verejná zbierka Tehlička 2019  819,29 € 

Program Adopcie tried  48 136,88 € 

Program Adopcie detí  47 074,00 € 

2 % podiel dane PO a FO  27 002,67 € 

Ďalšie aktivity a projekty  2 329,04 € 

VÝNOS CELKOM  641 745,25 € 

MAJETOK (AKTÍVA)

ZDROJE KRYTIA (PASÍVA)

PERCENTUÁLNE ROZDELENIE VÝNOSOV

46 % 54 %



NÁKLADY

PERCENTUÁLNE ROZDELENIE NÁKLADOV

Rozvojová
spolupráca

Humanitárna
pomoc 

Programy sociálnej 
integrácie

Ďalšie
náklady

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA (PROJEKTY A DOBROVOĽNCTVO)  355 399,40 € 

Posilňovanie postavenia žien cez praktické zručnosti v Keni (Marsabit)  105 170,26 € 

Budovanie mieru cez praktické zručnosti v Keni (Kakuma)  179 586,58 € 

Podpora zamestnanosti v elektrotechnickom priemysle v Keni (Nairobi)  49 425,20 € 

Dobrovoľnícke projekty  21 217,36 € 

HUMANITÁRNA POMOC  164 129,79 € 

Verejná zbierka Tehlička 2017  163 310,50 € 

Verejná zbierka Tehlička 2018  819,29 € 

PROGRAMY SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE  95 210,88 € 

Program Adopcie tried  48 136,88 € 

Program Adopcia detí  47 074,00 € 

ĎALŠIE NÁKLADY (administratíva, poplatky, fundraising, rozvoj, členské poplatky 
v iných organizáciach)  50 787,74 € 

NÁKLADY CELKOM  665 527,81 € 

8 %

53 % 25 %

14 %


