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eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
• je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou
• pomáha pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých na zrelé kresťan-
ské osobnosti 
• svoje poslanie uskutočňuje cez príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú 
spolu s deťmi život v spoločenstve
• je členom Rady mládeže Slovenska, Platformy Mimovládnych rozvojových organi-
zácií, Fóra života, organizácií Fimcap a World Youth Alliance

Začiatok práce s deťmi: 1973
Registrácia na MV SR: 3. 10. 1990, reg. č.:VVS/1-900/90-2975

Adresa: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Číslo účtu: 4000713527/3100, Volskbank, Bratislava
IČO: 00605093
DIČ: 2020848214
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„Stať sa skutočným animátorom znamená pre mňa stále sa zlepšovať, učiť sa byť 
lepším, čerpať a rozdávať. To sa zmenilo aj v mojom živote – rozdávam viac, vnímam 
viac, snažím sa viac, mám rád viac.“

Takto znela odpoveď eRkára na anketovú otázku Čo ti dáva eRko osobne, čo ti dáva to, 
že sa angažuješ? Pozrite si aj vy, čo všetko dávalo eRko počas roka 2011. Veríme, že v 
dobrovoľníckom angažovaní sa mladých je skrytý veľký potenciál pre našu spoločnosť. 
Hovoria o tom naše skúsenosti, akcie, projekty. Hovoriť o tom môžete aj vy. 

Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami kráčajú v eRku, podporujú nás a spolupracujú 
s nami. Ceníme si dôveru rodičov, ktorí zverujú svoje deti eRko-stretkám. Chceme 
odkázať deťom, že sme hrdí na veľa dobrých skutkov, ktoré počas roka urobili, a že sú to 
práve oni vďaka ktorým objavujeme hĺbku radosti. Ďakujeme.

Juraj Králik, predseda eRka 

PRÍHOVOR
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Detské spoločenstvo – stretko:
= základná činnosť eRka – pravidelná mimoškolská práca s deťmi 
= stretnutia v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch 
= program pre deti zabezpečený dobrovoľníkmi, pre ktorých eRko pravidelne pripravuje 

vzdelávacie kurzy a metodické materiály
= prežívanie radostného spoločenstva detí a vedúcich, rozvíjanie talentov, vedomostí a 

zručností vedúce k osobnej zrelosti a službe druhým

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Oblastné centrum (OC)
 tvoria vedúci z viacerých farností. Na 

stretnutiach OC si vymieňajú informácie 
a skúsenosti, vzájomne sa obohacujú a 
pripravujú spoločné podujatia pre deti

Územná rada (ÚR)
 združuje vedúcich a ďalších zástupcov OC, 

prispieva k lepšej koordinácii činnosti a 
informovanosti oblastných centier 

 Celoslovenská rada (CSR)
 najvyšší orgán hnutia tvorený zástupcami ÚR a predsedom hnutia sa stretáva minimálne dva-

krát ročne na rozhodovacích stretnutiach. Medzi zasadnutiami ju zastupuje predsedníctvo.

Metodická komisia PePo 
– realizuje ciele eRka v oblasti pedagogiky, 
psychológie, didaktiky a výchovy prostred-
níctvom vytvárania metodických materiálov 
a zabezpecovania kurzov pre vedúcich 

Duchovno-pastoracná komisia 
– venuje sa cinnosti v oblasti pastorácie, 
duchovného života, liturgie, viery a mra-
vov

Pro-life komisia 
– v hnutí pomáha pri rozvíjaní myšlien-
ky kultúry života a zaoberá sa ochranou 
ludského života od pocatia po prirodzenú 
smrt

Komisia Dobrej noviny
– zodpovedá za roz-
voj koledovania Dobrá 
novina, zabezpecu-
je aktivity a záuj-
my hnutia v oblasti 
rozvojovej pomoci a 
spolupráce

Zahranicná komisia 
- rozvíja spoluprácu 
eRka so strešnými a s 
dalšími organizáciami 
v iných krajinách 

členmi sú dobrovoľníci eRka. Komisie majú vlastný štatút 
schválený CSR. Sú zriadené pre efektívne plnenie cieľov eRka.

KOMISIE
Správcovská komisia 
- plní kontrolno-
revíznu úlohu a sle-
duje cinnost sekre-
tariátu a oblastných 
centier 

ˇ

ˇ
ˇ

ˇ
ˇ

ˇ

ˇ ˇ

ˇ

ˇ
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ČLENSTVO
Členstvo v roku 2011

Členovia do 15 rokov 6 058

Členovia nad 15 rokov 2 250

Skupinky 479

Obce 250

Okresy 58

Celkový počet evidovaných 
členov

8 308

Zrealizované podujatia za rok 2011

Typ podujatia, aktivity Spolu Počet 
účastníkov

1-dňovky 924 45352

Viacdňovky 156 4622

Vzdelávacie 76 1764

Tábory 151 6728

Medzinárodné 15 143

Iné (pracov.
porady,brigády)

26 651

1348 59260

Nitriansko-žilinská ÚR
• 11 OC (Bolešov, Čadca, Hradište, Levice a okolie, Martin,  
Nitra, Považská Bystrica, Rajecké Teplice, Rybany, Zlaté Moravce,  
Žilina), 141 základných kolektívov v 89 obciach

Bratislavsko-trnavská ÚR
• 4 OC (Bratislava, Nové Zámky, Stará Turá, Trnava) 
29 základných kolektívov v 23 obciach

Banskobystricko-rožňavská ÚR
• 8 OC (Horehron, Juh, Lehota pod Vtáčnikom,  
Nežiloje, Nová Baňa a okolie, Partizánske, Podpoľanie, Zvolen) 
61 základných kolektívov v 39 obciach 

ÚR Spiš
• 6 OC (Dolný Kubín, Liptov, Námestovo, Sever, Spiš, Tvrdošín)  
združuje 153 základných kolektívov v 59 obciach 

ÚR Východ
• 7 OC (Košice, Prešov, Sabinov, Snina, Stropkov, Torysský dekanát, 
 Trebišov) združuje 95 základných kolektívov v 40 obciach 
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V roku 2011 sa pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva medzi členmi eRka uskutočni-
la anketa s deviatimi otázkami, na ktorú odpovedalo 513 eRkárov (402 žien a 111 mužov), zo 
všetkých oblastí Slovenska, kde eRko pôsobí. Vyše 300 odpovedajúcich pracuje s deťmi  vo svojom 
voľnom čase na dedinách a približne 200 v meste. 

ANKETA O DOBROVOĽNÍCTVE V eRku

VZDELÁVANIE DOBROVOĽNÍKOV

Začíname
Víkendový kurz pre dobrovoľníkov od 15 
rokov, ktorí začínajú pracovať s deťmi.
- 8 kurzov, 237  účastníkov

O táboroch
Akreditovaný kurz  pre hlavných vedú-

cich detských táborov so základnými 

organizačnými a programovými pravi-

dlami na prípravu letného tábora.

- 1 kurz, 28 účastníkov

Farbičky-čarbičky
Kurz o zaujímavých výtvarných tech-
nikách, tipoch, trikoch a námetoch na 
tvorivé stretnutia s deťmi.
- 1 kurz, 22  účastníkov

Kurzy pre zodpovedné osoby Dobrej noviny

Kurz o organizačnej stránke koledovania, 

problematike tretieho sveta a projektoch pod-

porovaných koledníckou akciou Dobrá novi-

na.
- 2 kurzy, 53  účastníkov

Kurz o troch grošochKurz na zaškolenie dobrovoľníkov v jednot-livých OC v oblasti spracovania a správneho vyúčtovania dotácie z MŠ SR.-1 kurz, 10 účastníkov

Duchovná formácia
Priestor na zastavenie sa, načerpanie 
nových síl, sebapoznanie, hodnotenie dobro-
voľníckej práce či osobného života dobrovoľ-
níkov eRka.
- 2 celoslovenské stretnutia, 65 účastníkov



7

Základné kurzy (ZK)
Akreditovaný týždňový kurz so základmi pedagogiky a psychológie, praktickými aktivitami 
a riešením modelových situácií.
- 57., 58., 59. ZK, 100 účastníkov

Stretnutia zodpovedných osôb Dobrej noviny

Stretnutia koordinátorov zodpovedných za 

koledovanie vo farnostiach ponúkajúce 

materiály na koledovanie, ale aj informácie 

o podporovaných projektoch a ťažiskovej téme 

daného ročníka.

- 10 stretnutí, 270 účastníkov

Rozvojový seminár Veci okolo nás
Seminár venovaný ochrane životného pro-
stredia a životnému štýlu, navštívil hosť 
z Nemecka, ktorý pracuje s chudobnými v 
Káhire a učí ich vyrábať si a inštalovať vlast-
né solárne kolektory na ohrev vody. Účastní-
ci mali príležitosť na základe názorných 
ukážok dozvedieť sa viac o bioplynovom 
systéme. Seminár navštívil aj hosť z Kene, z 
organizácie Priatelia Zeme a dobrovoľníčka 
v Keni z leta 2011.
-  1 seminár, 31 účastníkovDobrovoľnícka univerzita 

Vzdelávací projekt zameraný na rozvoj 

životných zručností mladých dobrovoľníkov.

- 1 stretnutie, 20 účastníkov .

h
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ÚZEMNÉ SNEMY
Konajú sa pri príležitosti sviatku svätých košických mučeníkov, patrónov eRka (7.septembra).
Stretnutia eRkárov jednotlivých ÚR na myšlienku ročnej témy Kráčame spolu prostredníctvom pestrého 
vzdelávacieho i duchovného programu posilnili spoločenstvo dobrovoľníkov eRka do ďalšej činnosti.

Územná rada Dátum Miesto počet 
účastníkov

BA-TT a BB-RV 10. – 11. 9. Zvolen 110

Spiš 10. – 11. 9. Oravská Jasenica 143

Východ 10. – 11. 9. Fintice 118

NR-ZA 2. – 4. 9. Považská Bystrica 137

508

V roku 2011 ukončilo eRko ročnú tému Kto tvorí 
s láskou, neničí. Na ročnú tému zameralo svoje 
stretká viac ako 178 obcí a počas letných prázd-
nin sa touto témou nieslo 40 táborov. Pre vedú-
cich bol pripravený metodický materiál, vzdelá-
vanie a formácia k danej téme. 

Ročnou témou pre školský rok 2011/2012 Krá-
čame spolu sa zameriava na význam malých kro-
kov k osobnej zrelosti a tvorivej lásky k druhým, 
ktorou sa vzájomne obohacujeme a pomáhame 
si byť navzájom vzormi.

ROČNÁ TÉMA
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CELOSLOVENSKÉ PROJEKTY PRE DETI
Misijná púť detí
14. máj 
Miesto: Rajecká Lesná, Levoča
3800 detí (Levoča 1 230, Rajecká Lesná 2 500 
detí). 
Témou púte a katechéz pre deti bola Voda. 
Dobronovinová komisia pripravila vstup s dob-
rovoľníkmi, ktorí počas leta pracovali v štvrtiach 
biedy kenského hlavného mesta Nairobi.
Deti v Rajeckej Lesnej a Levoči priniesli ako obet-
ný dar minerálku, cukor a prací prášok. 

Vypni telku, zapni seba!
www.erko.sk/vtzs
23. – 29. máj 
Kampaň motivujúca aktívne prežívať voľný čas 
detí a dospelých. 
Počas kampane s podtitulom Čas pre oTVORené 
srdcia deti doTVáRali svoj čas, neTVORili sami, 
preTVáRali svet okolo seba, vyTVáRali zlepšováky, 
sTVORili originál, oTVORili svet fantázie a neza-
budli TVORiť športom. Na propagáciu kampane 
slúžili plagáty, náramky a metodický materiál.
3 000 detí a 600 vedúcich

Detský čin pomoci
dcp.erko.sk/
október
Počas októbra sa motto kampane Pomáhame 
kráčať k výšinám, postavička horolezca Petra a 
možnosť pomôcť mu pri výstupe na vysokú horu 
stali veľkou motiváciou na nárast počtu detských 
skutkov pomoci, akými sú úprava okolia, návšte-
va starých ľudí, pomoc v domácnosti a pod.
– 70 skupiniek, približne 1 271 detí a 210 vedú-
cich 
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Sviečka za nenarodené deti
2. november
Výzva pamätať na nena-
rodené deti zamyslením 
alebo zapálením sviečky 
pred gynekologickými 
oddeleniami, pamätníkmi 
nenarodených, pri krížoch 
alebo v oknách svojich 
domovov. 
Zapojených 159 obcí

SPOLUPRÁCA

bambi11.rmzk.sk 
Bambiriáda
máj
Členovia eRka sa zúčastnili na Bambiriáde – prezen-
tácii mládežníckej práce, ktorú každoročne organizu-
je Rada mládeže Žilinského kraja.

www.forumzivota.sk
Deň počatého dieťaťa
25. marec
V spolupráci s Fórom života 
šíri eRko úctu ku každému 
počatému nenarodenému 
dieťaťu. Biela stužka je 
symbolom rešpektovania 
práva na život od počatia. 
Jej nosenie vyjadruje úctu  
k životu. 
eRko rozdistribuovalo 900 
plagátov a 26 000 letákov, 
zapojených 184 obcí 

www.denrodiny.sk
Family day
máj
Do verejných prezentá-
cií na podporu rodiny s 
názvom Deň rodiny, ktorých 
hlavným usporiadateľom je 
Fórum kresťanských inšti-
túcií, prispeli prezentáciou 
svojich aktivít aj členovia 
eRka.

dom.erko.sk 

47  podujatí pre 661 ľudí

8   kurzov a celoslovenských podujatí,

6   stretnutí komisií,

12 oblastných akcií, 

príprava dobrovoľníkov ,

18 voľnočasových podujatí 
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VYDANÉ METODICKÉ MATERIÁLY A PUBLIKÁCIE

Časopis Lusk 
(metodicko-informačný časopis pre čle-

nov eRka)
•vydané čísla: Lusk 126 (760 kusov), 

Lusk 127 (610 kusov), Lusk 128 (650 

kusov), Lusk 129 (640 kusov), Lusk 130 

(650 kusov), Lusk 131 (650 kusov)

TAK-TIK 2012
•diár pre vedúcich (620 kusov)

Stretkoblok
•pomôcka pre vedúcich na plánovanie a organi-

zovanie stretiek a iných aktivít eRka. Poskytuje 

prehľad metodickej ponuky na prácu s deťmi v 

eRku a nabáda na rozvoj osobnosti vedúceho a 

jeho práce na stretku (1 100 kusov)
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www.rebrik.sk
Jediný katolícky časopis pre deti mladšieho škol-
ského veku na Slovensku. Vychádza 10-krát do 
roka v náklade približne 9 000 kusov. V deťoch 
rozvíja komunikačné, mediálne, výtvarné i ma-
nuálne zručnosti, ich vzťah k regiónu i k ľuďom 
vo vzdialených krajinách. Pracovné listy v žiakoch 

Expedícia R 
24. – 30. júl, Smrekovica

Letný tábor pre najaktívnejších prispieva-
teľov sa niesol v duchu  starých Slovanov. 
Týždňový program bol zameraný na dobré 
vlastnosti našich predkov – ako je skrom-
nosť, pracovitosť, priateľskosť, atď. Pod 
vedením odborníčky z Bibiany deti tvorili 
animované filmy na tému To je moja viera – 
taký je môj život. Počas tábora vyrobili štyri 
čísla časopisu Drabina, v ktorom zachytávali 
táborové zážitky a dopĺňali ich ilustráciami. 

upevňujú poznatky zo základných predmetov – slovenský jazyk, matematika, prvouka, ang-
lický jazyk a náboženstvo. Časopis sa využíva aj na stretnutiach s deťmi na stretkách či pri 
príprave detí na prvé sväté prijímanie. 

Každoročne vyjde 10 čísel. Pred zadaním časopisu do tlače 
Rebrík kontrolujú a úpravy so šéfredaktorkou komunikujú 
detské redakčné rady. 

Webová stránka časopisu www.rebrik.sk je miesto, kde 
deti môžu okrem hier a čítania prispievať svojím obsahom. 
Pedagógovia či kňazi nájdu na stránke pracovné listy a roz-
jímavé modlitby pre deti na každý deň pod názvom 3 + 2.

Do úloh a súťaží v Rebríku sa mesačne zapájalo približne 
250 detí a 20 škôl. Ich odpovede boli uverejňované na 
tematických stranách a v rubrike Dobré správy. 

Redakcia časopisu Rebrík vydala detský diár 2011 s názvom 
Tik-Tak blok v náklade 5 000 kusov.

Poď, budeme si spolu čítať
Zoznámenie detí s literárnymi dielami slovenských autorov pre 
deti cez kvalitné čítanie primerané ich veku a čitateľským zruč-
nostiam, vedenie k čítaniu s porozumením.  

To je moja viera – taký je môj život
Priblížiť slovenským deťom život ich rovesníkov v Keni cez filmové 
výpovede. V rámci projektu sa uskutočnil kurz tvorby animovaných 

filmov s názvom REBWOOD (21 účastníkov).

Sme tu spolu
Prostredníctvom textovej a obrazovej časti priblížiť deťom témy, ktorým sa venuje 
Dobrá novina.  
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Maranatha – nech príde!
Pastorácia a katechizácia detí vo veku 6 – 10 rokov. 

Poď, budeme si spolu čítať
Zoznámenie detí s literárnymi dielami slovenských autorov pre 
deti cez kvalitné čítanie primerané ich veku a čitateľským zruč-
nostiam, vedenie k čítaniu s porozumením.  

To je moja viera – taký je môj život
Priblížiť slovenským deťom život ich rovesníkov v Keni cez filmové 
výpovede. V rámci projektu sa uskutočnil kurz tvorby animovaných 

filmov s názvom REBWOOD (21 účastníkov).

Sme tu spolu
Prostredníctvom textovej a obrazovej časti priblížiť deťom témy, ktorým sa venuje 
Dobrá novina.  

Maj energiu na šetrenie energiou

Monotematické číslo Rebríka na tému spoznávania 

zdrojov energie a životného prostredia

(zapojených 76 individuálnych učiteľov a 36 základ-

ných škôl so 141 deťmi).

Pozvánka na hostinu
Pomáhať deťom, aby si vytvorili osobný vzťah k 
Bohu cez pravidelné ranné rozjímania.

PROJEKTY REBRÍKA

Missio 2011 –  Kráčame spolu!
Formácia čitateľov časopisu, prehĺbenie základných hodnôt 
človeka, jeho vlastností cez rubriky o svätých.
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www.dobranovina.sk
most medzi Slovenskom a Afrikou 

Koledovanie slovenských detí na podporu rozvojových 
projektov vo východnej Afrike počas Vianočného obdobia.

16-ty ročník koledovania
20 384 detí
5 152 dobrovoľníkov
1 291 obcí
76 094 rodín
848 476,73 €
(spolu s darcovskými sms-správami 
a individuálnymi darmi)

September – otvorenie 17. ročníka Dobrej 
noviny na tému Veci okolo nás. Cieľom témy 
bolo upriamiť pozornosť na to, že prírodné 
zdroje sú vyčerpateľné a preto treba k ich 
využívaniu pristupovať zodpovedne. 

10. a 11. december – slovenskí biskupi počas slávnostných svätých omší a liturgií v Bratislave, Nitre, Podbrezovej, Prešove, Pruskom, Sečovciach, Snine, Starej Ľubovni, Trnave, Tvrdošíne a Žarnovici osobne povzbudili 3 800 detí do koledovania a udelili im osobitné požehnanie.

21. december 2011 –  5. január 2012 – 46 koled-
níkov z Trenčína–Juhu, Košíc, Popradu, Slovenskej 
Vsi a Sene svojim programom spríjemnilo cestujú-
cim čakanie na vlakovej stanici či jazdu vo vybra-
ných vlakoch. 

4. január – koledníci z Krompách, Valaskej 
Belej a Sene navštívili prezidenta Slovenskej 
republiky a jeho manželku.
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Projekty podporené zo zbierky 16. ročníka Dobrej noviny

Krajina Projektová oblasť Schválená finančná 
podpora zo zbierky 
16. ročníka Dobrej 
noviny na rok 2011

Keňa Vzdelávacie projekty - základné, odborné vzde-
lanie a rozvoj infraštruktúry

87 732,00 €

Podpora detí s postihnutím 51 603,00 €

Sociálne projekty pre ženy, deti a mladých 116 495,00 €

Zabezpečenie pitnej vody a komunitný rozvoj 77 270,00 €

Humanitárna pomoc pre región Turkána 20 000,00 €

Južný Sudán Vzdelávacie projekty - odborné vzdelanie a 
rozvoj infraštruktúry

177 453,57 €

Podpora nemocníc v Mapuordite a v Marial Lou 88 800,00 €

Etiópia Vzdelávacie projekty zamerané na ženy a 
dievčatá

19 128,00 €

Rozvoj vidieka 10 200,00 €

Uganda Vzdelávacie projekty a rozvoj infraštruktúry 84 595,00 €

Operácie ugandských detí v detskej nemocnici 
CURE v Mbale

14 277,56 €

Východná Afrika Projekty Pápežských misijných diel 33 000,00 €

780 554,13 €

DN v Afrike
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Dobrovoľníci pre Afriku 
Šesť dobrovoľníkov počas troch mesiacov pôsobilo v projektoch podporovaných Dobrou 
novinou (Chisare – centrum pre deti so sluchovým postihnutím, Masarbit, Nyeri – chlap-
čenské stredné školy, MIRC – centrum pre chlapcov ulice, Euphrasia – centrum pre ženy 
v núdzi). Po návrate svoje skúsenosti prezentovali prednáškami, benefičným koncertom  
a článkami.

Publikácie a informačné materiály
Noviny Dobrej noviny 49 000 ks
Informačníky – č.1 (900 ks), č.2 (900 ks), č.3 (850 ks), č.4 (900 ks)
Metodický materiál 17. ročníka – 2 000 ks
Materiál o projektoch DN – 4 300 ks
Príručka pre nové zodpovedné osoby – 200 ks
Publikácia o projektoch Habari Njema Ndani Africa – 5 000 ks  

Projekt Udržateľný manažment prírodných zdrojov 
pre rozvoj všetkých
Podporiť plnenie siedmeho Miléniového rozvojo-
vého cieľa – zabezpečiť environmentálnu udržateľ-
nosť, meniť postoje obyvateľstva smerom k ľuďom 
v rozvojových krajinách cez spravovanie prírod-
ných zdrojov a zmierňovanie chudoby. 
V rámci projektu boli vydané vzdelávacie materiá-
ly pre kolednícke skupinky 17. ročníka DN.

Ďalšie projekty Dobrej noviny podporené z verejných zdrojov

Projekt “Ukončime vylúčenie – Umožnime naplnenie 
Miléniových rozvojových cieľov”
V programoch zameraných na znižovanie chudoby 
zvýšiť povedomie a verejnú podporu pre aktívnu 
inklúziu osôb s postihnutím (3-ročný projekt).

Projekt Tréningového centra sv. Petra Clavera v Rumbeku
Vzdelávacie aktivity v oblasti elektrických a solárnych technológií a technológií na 
zabezpečenie bezpečných vodných zdrojov a ekologického vodného hospodárstva a 
sanity. 
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en.erko.sk

eRko je členom medzinárodnej organizácie FIMCAP. Zúčastnilo sa na troch 
koordinačných stretnutiach (Bratislava, Malta – 2x). Na európskych stret-
nutiach pre animátorov sa zúčastnilo 7 vedúcich (Euro Course, Belgicko –  
3 eRkári, Euro Camp, Katalánsko – 4 eRkári).

Šiesti eRkári sa zúčastnili na letnom tábore v Rakúsku, ktorý organizuje 
Katolische Jungschar.

Organizáciu Ateitis eRko inšpirovalo na organizovanie kampane v štýle 
Vypni telku, zapni seba.

Medzinárodný charakter eRka potvrdila aj účasť 51 eRkárov na Sve-
tových dňoch mládeže, počas ktorých účastníci navštívili Katalán-
sko, Barcelonu a napokon sa stretli s pápežom Benediktom XVI.  
v Madride. 
 

Zahraničné výmeny 

Aktivita Termín Miesto Náplň

Better Togehter 4. – 11. 7. Lúčky-Potoky mládežnícka výmena OC Torysský 
dekanát a OC Čadca s mladými z Malty 
na tému spolupráca

Break Stereo-
types  - change 
your thinking!

16. – 25. 9. Litva mládežnícka výmena eRkárov 
s mladými z Litvy na tému stereotypy 
a predsudky
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Náklady

Mzdy, odvody, dohody 234498 € ��%

Náklady na podujatia a cestovné 453996 € 24%

Náklady na služby 255128 € 14%

Spotreba materiálu a energie, úpravy a údržby 60848 € 3%

Dobrá novina - projekty v Afrike 748154 € 40%

Ostatné náklady a odpisy 27933 € �%

Projektový partner - kofinacovanie 97705 € 5%

Spolu 1878261 € 100%

Hospodársky výsledok z 
účtovnej závierky 12294€

Investičný výdavok na dom - 6939 €

Skutočný zostatok 5355 €

Výnosy

Verejné zdroje 348243 € 18%

Granty z EU 29565 € �%

Granty zo zahraničia 29447 € �%

Projektový partner - kofinacovanie 97705 € 5%

Granty od Slovenských subjektov 134171 € 7%

Úroky 338 € 0%

Príspevky členov, darcov a iné 298125 € 16%

Príspevky z 2% 12972 € �%

Tržby z vlastných produktov 91513 € 5%

Dobrá novina -  zbierka 16. ročníka 848477 € 45%

Spolu 1890555 € 100%

FINANČNÝ PREHĽAD eRka ZA ROK 2011
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ĎAKUJEME
Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina

Poskytovatelia 2 % z dane
C. R. I. D., Francúzsko
European Commission
CHIRO - Belgicko
IUVENTA – Mládež v akcii
KBS – Rada pre spoločenské a komunikačné prostriedky

Licht für die Welt - Rakúsko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo kultúry SR
Missio – Pro Europa, Rakúsko

Nadácia Ekopolis
Nadácia Orange
PMD - Nemecko 
Rada mládeže žilinského kraja

SlovakAid – SAMRS 
Obecné úrady:
Bolešov, Ivanka pri Nitre, Kalná nad Hronom, Likavka, Rybany, 

Trenčianska Turná, Veľká Lehota

Mestské úrady:
Bratislava, Levice, Liptovský Hrádok, Považská Bystrica, Sereď, 

Snina, Topoľčany

a mnohým ďalším individuálnym darcom..
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Kontakt
eRko - HKSD
Miletičova 7

821 08 Bratislava 2

Tel./fax: 02/204 452 50
0907/713 169
0911/713 169

erko@erko.sk
www.erko.sk

www.rebrik.sk
www.dobranovina.sk

Vydalo: eRko - HKSD
Financované z dotácie Ministerstva školstva,  
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
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