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VÝROČNÁ SPRÁVA

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990 v súčasnosti združuje
vyše 8 500 členov v 254 obciach.
Svojou činnosťou pomáha eRko pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí
a mladých na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Svoje poslanie uskutočňuje cez osobný príklad mladých
dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve.
Vznik hnutia: začiatok práce s deťmi v roku 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, Volksbank, Bratislava
IČO: 00605093
DIČ: 2020848214
Členstvo v strešných organizáciách:
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Milí priatelia,
v živote každého z nás sú roky či udalosti, ktoré sa nám viac vryjú do pamäti. Niekedy sú to ťažkosti, inokedy zas pekné a dôležité veci, ktoré v danom roku prežívame.
Aj rok 2010 bol pre eRko o čosi špeciálnejší. Žili sme v ňom dvadsiatym výročím
oficiálneho vzniku eRka. Snažili sme sa hodnotiť, spomínať na to, čo nám priniesla história, ale i plánovať viac dopredu v súlade s tým, čo môže eRko priniesť smerom k deťom
i spoločnosti.
Za dvadsať rokov histórie sa toho udialo veľmi veľa. eRko sa dotklo mnohých detí
i mladých ľudí a ovplyvnilo smerovanie ich ďalšieho života.
Časopis Rebrík už 21 rokov prichádza k malým čitateľom, každoročne sa mnoho mladých ľudí zúčastňuje na kurzoch. Podarilo sa uskutočniť nielen množstvo malých akcií
a pravidelných stretnutí s deťmi, ale zrodili sa aj kampane ako Detský čin pomoci, Vypni
telku, zapni seba! či Dobrá Novina, ktoré prerástli všetky očakávania. Udialo sa mnoho
dobrých vecí, ktoré nemožno vymenovať.
Existujú teórie o tom, ako má fungovať organizácia, čo všetko treba domyslieť, naplánovať, aké mechanizmy použiť, aby sa udialo to, či ono, aby činnosť organizácie bola
úspešná.
Keď sa však obzriem späť do histórie eRka, vidím, že za jeho úspechmi stojí hlavne
veľké nasadenie dobrovoľníkov, množstvo drobnej práce, ochota robiť zmysluplné veci,
byť tu nezištne pre druhých. eRko nemá veľa odborníkov s mimoriadnymi schopnosťami, no má mnoho dobrovoľníkov s mimoriadnym srdcom. Túžim po tom, aby pri písaní
ďalšej histórie eRka nikdy nechýbali takíto ľudia.
Ďakujem všetkým eRkárom za ich nadšenie pre službu deťom a za to, že sa nedajú znechutiť neúspechmi. Ďakujem im za to, že dokážu šíriť ozajstné hodnoty a kráčať spolu
s deťmi radostnou cestou svedectva viery.

Prianie:

Ďakujem rodičom detí i vedúcich, podporovateľom a sympatizantom za prejavenú
dôveru.
Zuzana Čaučíková,
organizačná tajomníčka eRka

Aby malo čoraz väčšie srdce, širšie krídla, aby bolo bližšie k hlbinám a smerovalo
priamo k Bohu. Nech si zachová svoj štýl Mám rád.
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Organizačná štruktúra

Detské spoločenstvo
Základom činnosti eRka je pravidelná mimoškolská práca s deťmi
v malých spoločenstvách – stretkách. Program pre deti zabezpečujú dobrovoľníci, pre ktorých eRko pravidelne pripravuje vzdelávacie
kurzy a metodické materiály. Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú
zvyčajne v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Stretko
má rodinný charakter. Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi radostné
spoločenstvo a cez osobný príklad vedúceho tak môžu robiť kroky
k osobnej zrelosti a učia sa službe druhým. Rozvíjajú svoje talenty,
vedomosti a zručnosti.
Oblastné centrum (OC)
Oblastné centrum vytvárajú vedúci z viacerých farností. Na pravidelných stretnutiach si vymieňajú skúsenosti, odovzdávajú informácie, pripravujú spoločné podujatia pre deti a vzájomne sa obohacujú
a povzbudzujú do ďalšej práce.
Územná rada (ÚR)
Územná rada združuje vedúcich a ďalších zástupcov oblastných
centier z príslušného územia. Svojou činnosťou prispieva k lepšej
koordinácii činnosti a vzájomnej informovanosti oblastných centier.

Prianie:

Celoslovenská rada (CSR)
Celoslovenská rada je najvyšším orgánom hnutia. Tvoria ju volení
zástupcovia z územných rád a predseda hnutia. Schádza sa minimálne dva razy ročne. Celoslovenskú radu medzi jej zasadnutiami
zastupuje predsedníctvo.
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Všetko, čo mu treba, ľudí, animátorov, deti,
partnerov a dobré kontakty spolu s nimi, ale
tiež aby nikdy nestratilo pointu a pomáhalo
nám i deťom a formovalo všetkých v zrelé kresťanské osobnosti - Božou pomocou
a požehnaním ;)

Členstvo v eRku

Členstvo v roku 2010
Deti

Bratislavsko-trnavská ÚR
• 4 oblastné centrá (Bratislava,
Nové Zámky, Stará Turá, Trnava)
združujú 38 základných kolektívov
v 24 obciach
Banskobystricko-rožňavská ÚR
• 8 oblastných centier (Horehron, Hrabičov, Juh, Lehota pod
Vtáčnikom, Nežiloje, Partizánske,
Podpoľanie, Zvolen) združuje 71
základných kolektívov v 43 obciach
Nitriansko-žilinská ÚR
• 12 oblastných centier (Bolešov,
Bytča, Čadca, Hradište, Levice
a okolie, Martin, Nitra, Považská
Bystrica, Rajecké Teplice, Rybany,
Zlaté Moravce, Žilina) združuje 154
základných kolektívov v 83 obciach

6 752

Vedúci

1778

Skupinky

530

Obce

254

Okresy

61

Celkový počet evidovaných
členov

Podujatia

Jednodňové

Počet
podujatí

8 530

Počet
účastníkov

1 246

48 003

Viacdňové

169

2 941

Tábory

178

7 432

76

1 696

3
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Vzdelávacie
Zahraničné
Iné
Celkom

138

4 255

1 810

64 606

ÚR Spiš
• 6 oblastných centier (Dolný Kubín,
Liptov, Námestovo, Sever, Spiš,
Tvrdošín) združuje 163 základných
kolektívov v 62 obciach

Prianie:

ÚR Východ
• 7 oblastných centier (Košice,
Prešov, Sabinov, Snina, Stropkov,
Torysský dekanát, Trebišov) združuje 104 základných kolektívov v 42
obciach

Milé moje eRko:)) želám Ti nech si stále mladé vo svojich nápadoch, hravosti a tvorivosti:)).
Nech máš zrelých animátorov s dobrým srdcom a Božie požehnanie nad každou aktivitou
v každom kúte Slovenska:))
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Komisie
Komisie, ktoré sa riadia vlastným štatútom schváleným Celoslovenskou radou,
sú zriadené na efektívne plnenie cieľov eRka. Členmi komisií sú dobrovoľníci.

Správcovská komisia
Plní kontrolnú a revíznu úlohu. Sleduje činnosť
sekretariátu a oblastných centier po formálnej
a obsahovej stránke.

Pro-life komisia
Zaoberá sa ochranou ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Pomáha rozvíjať myšlienky kultúry života.

Metodická komisia PePo
Odborne zabezpečuje realizáciu cieľov eRka
v oblasti pedagogiky, psychológie, didaktiky
a metodiky výchovy. Organizuje kurzy pre vedúcich, vytvára metodické materiály, publikácie
a zabezpečuje vydávanie metodického časopisu
LUSK.

Dobronovinová komisia
Zodpovedá za rozvoj koledníckej akcie Dobrá
novina a zabezpečuje aktivity a záujmy hnutia
v oblasti rozvojovej pomoci a spolupráce.

Duchovno-pastoračná komisia
Venuje sa činnosti v oblasti pastorácie, duchovného života, liturgie, viery a mravov.

Zahraničná komisia
Rozvíja spoluprácu eRka s detskými a mládežníckymi organizáciami v iných krajinách a so
strešnými medzinárodnými organizáciami.

Ročná téma 2010/2011
Ročná téma je ucelený tematický program, ktorým sú inšpirované náplne pravidelných stretnutí detských spoločenstiev, tábory a ďalšie akcie pre deti.
V auguste 2010 sa skončila ročná téma Miesto na zemi – tu žijem rád, ktorej cieľom bolo spoznávanie
Európy, objavovanie a oživovanie kresťanských koreňov nášho kontinentu a tiež hľadanie vlastného
miesta na zemi. Zapojilo sa do nej 175 stretiek.
V septembri sa začala nová ročná téma s názvom Kto tvorí s láskou, neničí.
Cieľom ročnej témy bolo spoločne s deťmi objavovať alternatívny životný štýl k dnešnej konzumnej spoločnosti, upevňovaním či zmenou postojov a konania smerovať k tvorivosti, zodpovednosti
a otvorenému spoločenstvu. Do ročnej témy sa v roku 2010 zapojilo 1 876 detí a 517 vedúcich
v 126 stretkách. Pre všetkých zapojených boli vyrobené nálepky a plagáty s motívom ročnej témy.
Pre vedúcich bol na webovej stránke www.erko.sk/rocnatema priebežne dopĺňaný a aktualizovaný
metodický materiál, vzdelávanie a informácie k danej téme.
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Ponuka pre vedúcich
Začíname
Víkendový kurz pre dobrovoľníkov od 15 rokov,
ktorí začínajú pracovať s deťmi
- 7 kurzov, 186 účastníkov
Základné kurzy (ZK)
Akreditovaný týždňový
gogiky a psychológie,
a riešením modelových
- 54., 55., 56. ZK, 114

kurz so základmi pedapraktickými aktivitami
situácií
účastníkov

O táboroch
Akreditovaný kurz pre hlavných vedúcich detských táborov so základnými organizačnými
a programovými pravidlami na prípravu letného
tábora
- 1 kurz, 28 účastníkov
Farbičky-čarbičky
Kurz o zaujímavých výtvarných technikách,
tipoch, trikoch a námetoch na tvorivé stretnutia
s deťmi
- 1 kurz, 27 účastníkov
Dobrovoľnícka univerzita
Vzdelávací projekt zameraný na rozvoj životných zručností mladých dobrovoľníkov
- 21 absolventov, 16 OC eRka

Kormidelník
Kurz zameraný na zvyšovanie trénerských zručností v oblasti neformálneho vzdelávania
- 1 kurz, 11 účastníkov
Kurzy pre zodpovedné osoby Dobrej noviny

Kurz o organizačnej stránke koledovania, problematike tretieho sveta a projektoch podporovaných koledníckou akciou Dobrá novina
- 2 kurzy, 60 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, 257 účastníkov
Rozvojový seminár
Prvý seminár s názvom Dary zo slumov Nairobi
navštívili aj dvaja hostia z Kene, ktorí pracujú v projektoch podporených Dobrou novinou.
Cieľom seminára bolo prostredníctvom krátkych
filmov, diskusií a osobných svedectiev priblížiť realitu života v slumoch. Témou druhého
seminára s názvom Máme iba jednu planétu
bola problematika prírodných zdrojov a ich využívania vo svete
- 2 semináre, 67 účastníkov

Stretko v kurze
Kurz ponúkajúci nové námety, inšpirácie a motiváciu pre pravidelné stretávanie sa s deťmi na
stretkách.
- 1 kurz, 24 účastníkov
Duchovná formácia
Priestor na zastavenie sa, načerpanie nových síl,
sebapoznanie, hodnotenie dobrovoľníckej práce
či osobného života dobrovoľníkov eRka
- 2 celoslovenské stretnutia, 72 účastníkov
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20-te narodeniny
Termín: 4. – 5. septembra 2010
V roku 2010 sa pri príležitosti sviatku svätých košických mučeníkov,
patrónov eRka (7. septembra), a 20-tich rokov eRka uskutočnilo celoslovenské stretnutie vedúcich detských spoločenstiev s názvom 20-te
narodeniny eRka. Cieľom podujatia bolo stretnutie – zísť sa s ľuďmi,
s ktorými nás spája štýl eRka, poďakovanie – vrátiť sa ku koreňom,
z ktorých eRko rástlo do súčasných rozmerov a oslava – spoločne sa
radovať z eRka, ktoré sa zapísalo do našich životov.
Program slávnosti tvorilo historické okienko a zamyslenie sa nad tým,
kým je súčasný eRkár, ako slúži a ako môže slúžiť. Ďakovnú svätú omšu celebroval spišský pomocný biskup Štefan Sečka. Špeciálna
vďaka eRka patrila ľuďom, ktorí stáli pri vzniku eRka, pomocníkom či bývalým aktívnym členom,
ktorí prišli na stretnutie už i so svojimi rodinami.
V ďalšom programe osláv bol vytvorený priestor na stretnutia účastníkov základných kurzov,
územných i celoslovenských podujatí eRka. Pre účastníkov bol v premiére odvysielaný film o eRku.
Stretnutiu na atmosfére pridalo aj prekvapenie, koncert kapely Križiaci.
- 650 účastníkov
Sprievodnými aktivitami osláv narodenín eRka bola webová stránka www.erko.sk/narodeniny,
na ktorej mohli návštevníci nájsť videá, videopozvánky a prihlášku na oslavu narodenín. Prostredníctvom webu sa tiež mohli stať ohnivkom v Modlitbovej reťazi za eRko alebo sa zapojiť najoriginálnejším znázornením 20-tky v súťaži NAJ... 20-tka.

Dévédéčko Mám rád...
V roku 2010 bola pri príležitosti osláv 20-tich rokov eRka
ukončená výroba prezentačného filmu o eRku, na ktorom
sa podieľalo eRko v spolupráci s LUX communication. DVD
s piatimi krátkymi filmami predstavuje eRko ako celoslovenskú
detskú organizáciu s pestrou paletou činnosti.

Strategické plánovanie a okrúhle stoly
V piatich univerzitných mestách sa uskutočnili stretnutia strategického tímu s vedúcimi stretiek,
aby v novom pláne odzrkadlili potreby členov eRka z regiónov. V rámci programu mohli vyjadrovať svoje skúsenosti a podnety na organizáciu práce v eRku a pre jeho metodiku. V centre
pozornosti boli tri veľké okruhy: 1. dnešné deti na stretkách, 2. potreby a motivácie vedúcich,
3. budúcnosť stretiek eRka. Na okrúhlych stoloch sa zúčastnilo 50 vedúcich detských spoločenstiev z 24
oblastných centier.
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Celoslovenské projekty pre deti
Misijná púť detí
Termín: 8. mája 2010
Miesto: Rajecká Lesná, Levoča
Misijná púť detí je pre organizátorov Dobrej noviny príležitosťou poďakovať sa deťom za ich ochotné nasadenie počas koledovania vo Vianočnom
období. V roku 2010 sa na Misijnej púti detí zúčastnilo 5 100 detí z celého
Slovenska (Levoča 1 300 detí, Rajecká Lesná 3 800 detí). K téme púte
Chlieb boli pripravené rovnomenné katechézy pre deti. V pestrom programe nechýbali piesne, putovanie a svätá omša. Deti priniesli ako obetný
dar nepoužitú poštovú známku.
Vypni telku, zapni seba!
Termín: 24. – 30. mája 2010
Týždenným obmedzovaním televízie,
počítačových hier, zábavy na internete
a prostredníctvom spoločných zážitkov
sa vedúci eRka usilujú poukázať na to,
že tvorivo prežívaný čas je obohacujúcejší
a pomáha budovať vzťahy.
V roku 2010 sa do kampane s mottom
Čo bolo dobré, nech je stále IN! zapojilo
110 obcí.
Do kampane sa prostredníctvom webovej
stránky www.erko.sk/vtzs zaregistrovalo
76 subjektov (škôl, farností, rodín, stretiek) – približne 2 823 detí a 485 vedúcich . Kampaň v štýle „retro“ motivovala
deti na prežívanie aktivít, ktoré boli typické pre voľný čas ich rodičov či starých
rodičov.

Prianie:

Detský čin pomoci
Termín: október 2010
Deviaty ročník kampane mal heslo Tvoríme nebo na zemi. Jej cieľom bola
motivácia detí na nezištnú pomoc. V tomto roku sa myšlienka akcie prelínala s kampaňou 72 hodín, v rámci ktorej mohli deti a mladí konkrétnou
pomocou podporovať myšlienku dobrovoľníctva na Slovensku. Do kampane sa zapojilo 74 obcí, prostredníctvom webovej stránky www.erko.sk/dcp
sa zaregistrovalo približne 35 stretiek.
eRku želám aby tých ďalších 20 rokov, ktoré sú pred ním, bolo ešte radostnejších,
krajších a požehnanejších ako tých prvých 20... A to je výzva pre všetkých, ktorí ho
budú do tej ďalšej 20-tky viesť :-)
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Deň počatého dieťaťa
Termín: 25. marca 2010
Cieľom pravidelnej celoslovenskej kampane mimovládnych organizácií združených vo Fóre života
je šíriť úctu ku každému počatému nenarodenému dieťaťu. Symbolom kampane je biela stužka
– symbol rešpektovania práva na život od počatia. Jej nosenie vyjadruje úctu k životu. Na podporu
kampane rozdistribuovalo eRko 830 plagátov a 24 000 informačných letákov, ktoré spolu s bielymi
stužkami eRkári rozdávali v 187 obciach v takmer všetkých oblastných centrách eRka.

Sviečka za nenarodené deti
Termín: 2. novembra 2010
Pamiatku nenarodených detí si členovia eRka
v 170 obciach Slovenska pripomenuli krátkym
zastavením a zamyslením alebo zapálením
sviečky pred gynekologickými oddeleniami,
pamätníkmi nenarodených, pri krížoch alebo
v oknách svojich domovov.
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Prianie:

Projekt 72 hodín
Termín: 7. – 10. októbra 2010
Základným cieľom celoslovenského projektu Rady mládeže Slovenska bolo zapojiť deti a mladých
ľudí do zodpovednosti za život v miestnej komunite prostredníctvom dobrovoľníckej práce a vytvoriť im priestor na zlepšovanie prostredia, v ktorom žijú. Na Slovensku sa do tohto projektu zapojilo
približne 5 800 dobrovoľníkov z vyše 21 neziskových organizácií. Do pilotného ročníka projektu 72
hodín sa zapojilo aj 27 skupiniek eRkárov. Približne 350 detí i mladých z eRka naplnilo projekty
ako čistenie autobusových zastávok, maľovanie čakárne v nemocnici, rekonštrukcia kríža alebo
výstavba detského ihriska. Programom potešili obyvateľov domova dôchodcov, pripravili rozvojový
seminár a projektmi ako Envirovýlet či vytváranie sôch z odpadkov poukázali na ochranu životného
prostredia.

Prajem, aby malo vždy ľudí s užasnými nápadmi, aby kráčalo s dobou a malo vždy veľa,
veľa detí, ktorým môže ponúknuť veľa dobrého :)

Zahraničné aktivity
Členovia eRka sa v roku 2010 zúčastnili na štyroch vzdelávacích
aktivitách pre vedúcich (Estónsko, Litva, Malta, Francúzsko), dvoch
mládežníckych výmenách (Malta, Slovensko) a troch reprezentačných stretnutiach (Nemecko, Švajčiarsko, Slovensko). Zúčastnilo
sa na ich spolu 42 členov eRka.

Ostatné aktivity

Mládežnícke výmeny
New Divide (14. – 20. júla, Malta) – zúčastnilo
sa 15 členov eRka a 8 členov ZAK Malta.
Témou boli sociálne a iné rozdiely medzi ľuďmi a úloha mladých ľudí v prekonávaní týchto
rozdielov.
S. O. L. I. D. Heart (24. – 31. septembra, Slovensko) – zúčastnilo sa 9 členov eRka a 12
mladých z organizácie Ateitis Litva. Témou
bolo rozvíjanie solidarity a výchovy k solidarite
v jednotlivých organizáciách.

eRko bolo v roku 2010 členom medzinárodných organizácií: FIMCAP – Fédération
Internationale des Mouvements Catholiques
d’Action Paroissale, WYA – World Youth Alliance,
MIDADE – Mouvement International D‘ Apostolat
Des Enfants.
Okrem podujatí a stretnutí členských strešných
organizácii sa dve členky zahraničnej komisie
eRka zúčastnili na TICTAC seminári o organizovaní zahraničných výmen (Poľsko) a seminároch
European Citizenship Training (Írsko).

Publikačná činnosť

Názov publikácie

Popis

Náklad

Časopis Lusk

Metodický časopis pre vedúcich

Lusk
Lusk
Lusk
Lusk
Lusk
Lusk

120
121
122
123
124
125

(740
(610
(610
(640
(690
(690

kusov)
kusov)
kusov)
kusov)
kusov)
kusov)

Rastiem, rastieš, rastieme, do výšky Príručka pre deti od 4 do 8 rokov
i vo viere

(dotlač, 250 kusov)

eRkárik

Spevník

400 ks (dotlač)

TAK-TIK diár 2011

Diár pre vedúcich stretiek

900 ks

Dobré noviny Dobrej noviny

Kolednícke noviny

48 000 ks

Metodický materiál 16. ročníka

Pre zodpovedné a sprevádzajúce
osoby

2 000 ks
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Kolednícka akcia Dobrá novina – most medzi Slovenskom a Afrikou

Koledovanie na Slovensku
Koledovanie slovenských detí na podporu rozvojových projektov vo východnej Afrike sa počas Vianočného obdobia na prelome rokov 2009 – 2010 uskutočnilo už pätnásty raz. Do jubilejnej akcie sa
zapojilo 21 540 detí a 5 270 dobrovoľníkov v 1 284 obciach Slovenska. Navštívili 80 914 rodín a spolu
s darcovskými sms-správami a individuálnymi darmi vyzbierali 884 998,73 € (26 661 471,74 Sk).
„V našej farnosti bolo cítiť, že sa zmenil postoj ľudí. Už si na nás koledníkov zvykli a mnohí si už
nevedia predstaviť Vianoce bez našej návštevy,“ napísala jedna z dobrovoľníčok, zodpovedná za
koledovanie v Belej.
Siedmeho januára 2010 navštívili koledníci Dobrej noviny z Kamennej Poruby, Košíc-Ťahanoviec a zo
Svätého Jura prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a jeho manželku.
V septembri 2010 bol otvorený 16. ročník Dobrej noviny, ktorý sa tematicky pripojil k ročnej téme
eRka Kto tvorí s láskou, neničí.
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Prianie:

Takmer 3 500 detí z približne 217 farností požehnali slovenskí biskupi počas slávnostných
svätých omší 11. a 12. decembra 2010 v Bratislave, Brezne, Košiciach-Myslave, Nitre, Partizánskom,
Sabinove, Sečovciach, vo Svite, v Trnave, vo Vranove nad Topľou, v Prešove, Pruskom. Vyslali ich
ako koledníkov Dobrej noviny opäť ohlasovať počas Vianoc radostnú zvesť o Ježišovom narodení,
prinášať požehnanie a byť poslami solidarity.
Samozrejme, že všetko najlepšie - eRko je pre mňa miesto, kde sa cítim prijatá, kde môžem
byť sama sebou, tak si želám, aby toto cítili všetky naše deti aj animátori :)))

Program Dobrovoľníci pre Afriku
Vysielanie dobrovoľníkov predstavuje jednu z troch hlavných aktivít Dobrej noviny od roku
2002. Hlavným cieľom programu je umožniť tým, ktorí sa zapájajú do Dobrej noviny, oboznámiť sa s projektovou prácou v Keni a mať osobnú skúsenosť s miestnou kultúrou. Dobrovoľníci
zároveň poskytujú spätnú väzbu o použití prostriedkov Dobrej noviny, napomáhajú vzájomnej
celoročnej komunikácii a po návrate na Slovensko sa aktívne podieľajú na rozličných aktivitách
rozvojového vzdelávania.
V roku 2010 boli v Keni tri dobrovoľníčky. Ich pobyt bol súčasťou programu vyslania dobrovoľníkov do menej rozvinutých krajín, ktorého koordinátorom bola Platforma mimovládnych rozvojových organizácií. Projekt bol finančne podporený z prostriedkov slovenského UNDP Trust
Fund z programu Slovak Aid.

Dobrá novina v Afrike

„Vďaka Dobrej novine začali v Etiópii, Keni, Sudáne i Ugande viaceré zmysluplné iniciatívy.
Napríklad v Ugande už niekoľko rokov podporuje miestny partner Dobrej noviny, organizácia KRUDEP, deti, ktorým jeden alebo obaja rodičia zomreli na aids alebo HIV, či sú veľmi
chudobní. Platia za nich školské poplatky, náklady za lekára, zabezpečujú školské uniformy.
V Sudáne na viacerých miestach fungujú nemocnice a ľudia dostanú potrebné lieky. Bola by
škoda, keby tieto aktivity zrazu skončili. Preto sme vďační všetkým, ktorí chodia koledovať
či prijímajú koledníkov vo svojich domoch,“ povedal Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny.

Prianie:

Počas roka 2010 boli z akcie Dobrá novina podporené projekty v Etiópii, Keni, Sudáne
a Ugande. Nové kontakty nadviazala Dobrá novina aj s partnermi v Mozambiku a na Madagaskare.
Aby každý člen každý deň kráčal ruka v ruke s Bohom, ktorý ho má jedinečne rád a aby
o tom svedčil ostatným okolo seba :-)
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Krajina

Schválené projekty

Etiópia

Vzdelávacie projekty zamerané na deti, ženy a dievčatá

50 975

Keňa

Podpora ľudí s postihnutím v Nairobi, Bugome, Kitale a Lokichare

97 456

Keňa

Komunitný rozvoj a sociálne projekty pre ženy, deti a mladých
v Nairobi, Ngongu a Nyeri

251 205

Keňa

Vzdelávanie dospelých, zabezpečenie vody, rozvoj vidieka

108 662

Madagaskar

Zakúpenie pozemku pre misijnú školu v Sandrakatsy

3 098

Mozambik

Zabezpečenie pitnej vody pre centum CARAN

7 900

Sudán

Podpora nemocníc v Mapuordite a Marial Lou

115 495

Sudán

Vzdelávacie projekty – základné, odborné vzdelanie, rozvoj infraštruktúry

104 010

Uganda

Vzdelávacie a zdravotnícke projekty pre znevýhodnené deti

47 523

východná Afrika

Projekty Pápežských misijných diel

33 000

Spolu

suma (€)

819 324

Projekty realizujú dlhodobí miestni partneri Dobrej noviny – komunitné organizácie,
rehoľné spoločenstvá, katolícke diecézy či farnosti. Zamestnanci Dobrej noviny projekty
pravidelne navštevujú, aby zabezpečili efektívne využitie poskytnutých prostriedkov, učili sa od miestnych partnerov a spoločne plánovali ďalší rozvoj projektov do budúcnosti.
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Ďalšie projekty eRka
v oblasti rozvojovej spolupráce
Projekt Dary zo slumov Nairobi
V roku 2010 pokračoval projekt financovaný zo
zdrojov SlovakAid-u, ktorý sa začal v júni 2009.
Jeho cieľom bolo rozvíjať spoluprácu s partnermi v Keni a prakticky ju prepojiť s rozvojovým
vzdelávaním a dobrovoľníckym programom.
Obrazný názov projektu vyjadruje sprostredkovanie darov – hodnôt, svedectiev a skúseností
– z krajiny, s ktorou sme spojení prostredníctvom rozvojovej spolupráce. V roku 2010 sa cez
projekt podarilo:
• vyrobiť DVD s názvom Dary zo slumov
Nairobi, ktoré obsahuje päť dokumentárnych
filmov o živote v slumoch v Nairobi.
• skompletizovať vzdelávací materiál Slum
v škatuli, vrátane originálnych predmetov
zo slumov, brožúrky a sady fotografií. Slum
v škatuli bol určený pre školy, farnosti
a skupiny neformálneho vzdelávacieho
sektora.
• uskutočniť rozvojovo-vzdelávací program
s hosťami z Kene, Evelyn Arusovou Alusovou
a Abdim Rach Hukom v rôznych častiach Slovenska.
• pripraviť a zrealizovať tréning pre záujemcov o rozvojové dobrovoľníctvo a rozvojový
seminár

Projekty Dobrej noviny spolufinancované
SlovakAid-om a Európskou komisiou

V roku 2010 bolo eRko partnerom viacerých
projektov podporených Európskou komisiou
a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS):
• Trvalé zabezpečenie rozvoja slumu Mukuru
(Nairobi, Keňa) v spolupráci s rakúskymi
organizáciami Dreikönigsaktion (DKA)
a Horizont3000
• Podpora vzdelávania a rozšírenie kapacít
komunít v južnom Sudáne v spolupráci
s rakúskymi organizáciami Horizont3000
a DKA
• TRIALOG IV – Posilňovanie občianskej
spoločnosti pre rozvojovú spoluprácu v rozšírenej Európe – v spolupráci s rakúskou
organizáciou Horizont3000 a ďalšími organizáciami z viacerých európskych krajín
• Angažovanie mladých ľudí na Slovensku
pre africké otázky v spolupráci s Nadáciou
Integra
S podporou SlovakAid-u bol realizovaný aj
projekt Tréningového centra sv. Petra Clavera v sudánskom Rumbeku, ktorý vedú jezuiti
v spolupráci s Dobrou novinou a rakúskymi
organizáciami DKA a BBM.

Projekt Udržateľný manažment prírodných zdrojov pre rozvoj všetkých

Prianie:

Cieľom projektu bolo podporiť plnenie siedmeho Miléniového rozvojového cieľa – zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť a meniť postoje a konanie obyvateľstva smerom k solidarite s ľuďmi žijúcimi
v rozvojových krajinách, zodpovednosti za spravovanie prírodných zdrojov a zmierňovanie chudoby.
V rámci projektu boli pripravené vzdelávacie materiály pre kolednícke skupinky 16. ročníka Dobrej noviny.
V septembri sa uskutočnil rozvojový seminár Máme iba jednu planétu.
eRku k 20-tke želám i naďalej húževnatosť, radosť a nádej pre DETI dneška ...
aby tu nachádali nové priateľstvá, aby tu rástli malé veľké osobnosti eRka.
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Rebrík
Jediný katolícky časopis pre deti mladšieho školského veku na Slovensku vedie deti
k otvorenému vzťahu k Bohu i k ľuďom. Rebrík rozvíja komunikačné, mediálne, výtvarné i manuálne zručnosti detí, ich vzťah k regiónu, miestnej komunite i k ľuďom
vo vzdialených krajinách.
Každé číslo časopisu má nosnú tému. V roku 2010 to boli napríklad témy S knihou
je svet veselší, Klik sem – klik tam, Stavby okolo nás či Priateľ je veľký dar.
V roku 2010 vyšlo päť čísel 20. a päť čísel 21. ročníka. Časopis vychádzal na 24
stranách, z nich osem strán tvorili pracovné listy na upevnenie poznatkov zo základných predmetov – slovenský jazyk, matematika, prvouka, anglický jazyk
a náboženstvo. Viaceré rubriky sa dali využiť pri stretnutiach s deťmi v malých
spoločenstvách vo farnosti a pri príprave detí na prvé sväté prijímanie. Stálou súčasťou časopisu bola aj misijná tematika a rozvojové vzdelávanie, ktoré sa realizuje
na tematických stranách alebo formou fotoreportáží.
Jednotlivé čísla priniesli rozličné úlohy a otázky, na ktoré mohli čitatelia odpovedať,
prípadne k nim zaujať stanovisko. Ich názory a zážitky boli uverejnené na tematických stranách a v rubrike Dobré správy.
Po vydaní každého čísla prišli odpovede približne od 200 – 250 detí. Do súťaží
sa zapájali aj školy (15 – 20 základných škôl mesačne). Každý mesiac poslala
redakcia odmeny približne 50 deťom.
Na webovej stránke časopisu www.rebrik.sk boli pre jednotlivé čísla uverejňované
pracovné listy s názvom Čítanie s Rebom a Rikou, zamerané na podporu čítania
s porozumením. Samostatné pracovné listy pre každý z ročníkov 1. – 4. základnej
školy boli na webovej stránke časopisu k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Novinkou boli aj veľké postery svätcov na stiahnutie, ktoré sú určené na prácu s deťmi
na hodinách náboženstva, pri farských katechézach či na stretkách.
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Prianie:

V roku 2010 vyšla publikácia pre deti Tik tak blok 2011 – Cirkus zvierat,
ktorá priniesla podnety na aktivity, myšlienky na zamyslenie i kalendárium
na ďalší občiansky rok.

Na narodky na tvoj noštek, posielam ti sladký božtek :D

Projekt To je moja viera - taký je môj život

Od októbra 2010 prebiehal projekt To je
moja viera – taký je môj život podporovaný organizáciou Kindermissionswerk Die
Sternsinger, Päpstliches Missionswerk der
Kinder in Deutschland, ktorého cieľom bolo
naučiť deti samostatne mediálne pracovať
a s pomocou dostupných prostriedkov vytvoriť animovanú snímku. Prostredníctvom
nej mali vyjadriť, čo pre ne znamená viera
a aký je ich život.
Projekt bude pokračovať v roku 2011
a vyvrcholí súťažou vytvorených animovaných filmov a ich prezentáciou na festivale
Bienále animácií Bratislava.

Expedícia R
Termín: 18. – 24. júla 2010
Sedemnásta Expedícia R sa uskutočnila v Tatranskej Lomnici. Zúčastnilo sa na nej 33 najaktívnejších prispievateľov časopisu Rebrík a 13 vedúcich. Expedícia R sa niesla v duchu objavovania pokladu v džungli. Počas jednotlivých dní sa deti usilovali osvojiť si dobré vlastnosti
potrebné na prežitie v ťažších podmienkach a tvorili svoj časopis Escalera. Počas týždňa vyšli
štyri čísla, v ktorých zachytávali svoje táborové zážitky a dopĺňali ich ilustráciami.
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Ekonomika eRka

;Výnosy
verejné zdroje SR
granty z EÚ
granty zo zahraničia
granty od slovenských subjektov
úroky
príspevky členov, darcov a iné
príspevky z dvoch percent
hospodársky výsledok
z účtovnej závierky

44 212 €

investičné výdavky na dom
skutočný zostatok

6 065 €
38 147 €

380 077 €

20 %

21 979 €

1%

20 135 €

1%

165 829 €

9%

331 €

0%

272 289 €

14 %

8 544 €

0%

tržby z vlastných produktov

97 460 €

5%

zbierka DN – časť zo 14.ročníka použitá
v r. 2010

29 200 €

2%

884 999 €

47 %

1 880 843 €

100 %

Dobrá novina – zbierka 15. ročníka
spolu

Náklady
mzdy, odvody, dohody

205 931 €

11 %

náklady na podujatia a cestovné

445 344 €

24 %

náklady na služby

265 738 €

14 %

75 135 €

4%

816 488 €

44 %

27 995 €

2%

spotreba materiálu a energie, opravy a údržba
Dobrá novina – projekty v Afrike
ostatné náklady a odpisy
spolu

1 836 631 € 100 %

Vzdelávacie a formačné centrum – eRkodom
V roku 2010 sa eRkodom využíval na rozličné akcie. Uskutočnilo sa v ňom 43
víkendových i viacdňových podujatí pre 659 ľudí. V eRko-dome prebehlo 12 kurzov
a podujatí, 8 stretnutí komisií, 9 akcií oblastných centier, stretnutia tímu pripravujúceho oslavy 20-tych narodenín eRka, príprava dobrovoľníkov a 10 voľnočasových
podujatí, ktoré sa konali najmä cez prázdniny. V roku 2010 sa upravil terén pred
domom, dokončilo sa oplotenie a v dome bolo dokončené kúrenie.
18

Ďakujeme

Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina
Darcovia 2 % z dane
Biskupský úrad Nitra
C. R. I. D., Francúzsko
European Commission
IUVENTA – Mládež v akcii
KBS – Rada pre spoločenské a komunikačné prostriedky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo kultúry SR
Missio – Pro Europa, Rakúsko
Nadácia Orange
PMD Nemecko
SlovakAid – SAMRS
Obecné úrady:
Hronské Kľačany, Ivanka pri Nitre, Kalná nad Hronom,
Košické Oľšany, Likavka, Rybany
Mestské úrady:
Levice, Považská Bystrica, Sereď, Snina, Trnava
VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prianie:

a ďalší darcovia

eRku želám veľa Božích milostí, veľa detí, veľa vedúcich a veľa všetkého, čo potrebuje
pre svoje správne fungovanie.
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