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HNUTIE KRESŤANSKÝCH
SPOLOČENSTIEV DETÍ
• je organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou
• pomáha pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí
a mladých na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce
sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú
• svoje poslanie uskutočňuje cez príklad mladých
dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život
v spoločenstve
Začiatok práce s deťmi: r. 1973
Registrácia na MV SR: 3. 10. 1990,
reg. č.:VVS/1-900/90-2975
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Adresa: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Číslo účtu: 4000713527/3100,
Sberbank Slovensko a.s., Bratislava
IČO: 00605093
DIČ: 2020848214

PRÍHOVOR

Pozdravujem Vás všetkých, ktorí čítate tieto
stránky, ale aj tých, ktorí pozeráte len obrázky :).
Výročná správa je fajn, ale dôležitý je skrytý obsah
v nej. Tak, ako je niečo skryté v každej dobrovoľníckej duši. To čo je tam skryté, vie len Boh, ale ja
viem, že dobrovoľnícka duša je plná hodnôt, ktoré
sú nevyhnutné pre rozhodnutie zvoliť si dobro.
Preto Vám všetkým chcem v mene eRka poďakovať, že ste si zvolili dobro, a vyprosujem Vám
všetkým Božie požehnanie. Nech ste pre svoje
deti v eRku ako krížik na čele milovaného dieťaťa
od jeho matky. Teda nech ste neviditeľným
požehnaním pred detským dospievaním.
Michal Božík (člen celoslovenskej rady, člen
predsedníctva, vedúci OC Tvrdošín. Má manželku
Zuzku, dcéru Anežku a syna Adamka.)

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

DETSKÉ SPOLOČENSTVO – STRETKO
prežívanie radostného spoločenstva detí a vedúcich, rozvíjanie
talentov, vedomostí a zručností vedúce k osobnej zrelosti a službe
druhým.
Táto základná činnosť eRka predstavuje pravidelnú mimoškolskú
prácu s deťmi v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch.
Program pre deti zabezpečujú dobrovoľníci s pomocou metodických materiálov.
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 z OC. Prispieva k lepšej
koordinácii činnosti a informovanosti oblastných centier na
regionálnej úrovni (stretnutia sa uskutočnili na jar a na jeseň
v každej z piatich územných rád).
CELOSLOVENSKÁ RADA (CSR)
najvyšší orgán hnutia tvorený zástupcami ÚR a predsedom hnutia
sa stretáva minimálne dvakrát ročne na rozhodovacích stretnutiach (2 stretnutia – február a júl). Medzi CSR zasadnutiami ju
zastupuje predsedníctvo (7 pracovných stretnutí).

KOMISIE
sú zriadené pre efektívne plnenie cieľov eRka, majú
vlastný štatút schválený CSR. Členmi sú dobrovoľníci
eRka.
Metodická komisia PePo
realizuje ciele eRka v oblasti pedagogiky, psychológie,
didaktiky a výchovy prostredníctvom vytvárania
metodických materiálov a zabezpečovania kurzov pre
vedúcich.
Duchovno-pastoračná komisia
sa venuje činnosti v oblasti pastorácie, duchovného
života, liturgie, viery a mravov.
Pro-life komisia
rozvíja myšlienky kultúry života a zaoberá sa ochranou ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
Komisia Dobrej noviny
zodpovedá za priebeh a rozvoj koledníckej akcie,
zabezpečuje aktivity a záujmy hnutia v oblasti rozvojovej pomoci a spolupráce.
Zahraničná komisia
rozvíja spoluprácu eRka so strešnými a jemu podobnými organizáciami v iných krajinách.
Kontrolná komisia
vykonáva kontrolu ekonomického chodu sekretariátu
eRka a jednotlivých zložiek organizačnej štruktúry.
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ČLENSTVO
A PODUJATIA

ČLENSTVO
POČET ČLENOV: 8 150 (z toho do 15 rokov 5 919)
SKUPINKY: 448
OBCE: 245
OKRESY: 60

V ROKU 2013 PRACOVALO ERKO V 38 OBLASTNÝCH CENTRÁCH NA CELOM SLOVENSKU.
BRATISLAVSKO-TRNAVSKÁ ÚR
• 4 OC (Bratislava, Nové Zámky, Stará Turá, Trnava), 43 skupiniek v 29 obciach
BANSKOBYSTRICKO-ROŽŇAVSKÁ ÚR
• 8 OC (Horehron, Juh, Lehota pod Vtáčnikom, Nežiloje, Nová Baňa a okolie, Partizánske,
Podpoľanie, Zvolen), 51 skupiniek v 34 obciach
NITRIANSKO-ŽILINSKÁ ÚR
• 11 OC (Bolešov, Čadca, Hradište, Levice a okolie, Martin, Nitra, Považská Bystrica, Rajecké
Teplice, Rybany, Zlaté Moravce, Žilina), 133 skupiniek v 82 obciach

Pravidelné stretnutia
spoločenstiev a podujatia
pre deti v obci / v oblastnom
centre:
Počet pravidelných
stretnutí spoločenstiev:
12 722
Tábory: 152
(pre 6 959 účastníkov)
1-dňové podujatia: 771
(pre 34 912 účastníkov)
Viacdňové podujatia: 121
(pre 3 999 účastníkov)

ÚR SPIŠ
• 8 OC (Biela Orava, Dolný Kubín, Dolný Spiš, Liptov, Námestovo, Sever, Spiš, Tvrdošín),
133 skupiniek v 64 obciach
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ÚR VÝCHOD
• 7 OC (Košice, Prešov, Sabinov, Snina, Stropkov, Torysský dekanát, Trebišov) 86 skupiniek
v 36 obciach
Za fungovanie a prácu oblastných centier sú zodpovední dobrovoľníci – vedúci oblastných
centier. Počas roka sa konali dve stretnutia vedúcich oblasných centier. Cieľom týchto
stretnutí je výmena skúseností v práci s dobrovoľníkmi, vzájomné zdieľanie sa, vzdelávanie
a diskutovanie o aktuálnych témach, ktoré sa týkajú smerovania eRka.
Púť detí

VZDELÁVANIE A FORMÁCIA DOBROVOĽNÍKOV
ZAČÍNAME
Víkendový kurz pre dobrovoľníkov od 15 rokov, ktorí
začínajú pracovať s deťmi – 8 kurzov, 188 účastníkov.

KURZY S EKONOMICKÝM ZAMERANÍM
Školenie hospodárov – pre oblastné centrá –1 kurz,

ZÁKLADNÉ KURZY

KURZY PRE ZODPOVEDNÉ OSOBY DOBREJ NOVINY
Kurz o organizačnej stránke koledovania, problematike
tretieho sveta a projektoch podporovaných koledníckou akciou Dobrá novina. Súčasťou boli aj svedectvá dobrovoľníkov,
ktorí sa t.r. venovali dobrovoľníckej práci v Keni – 2 kurzy, 47
účastníkov.

Akreditovaný týždňový kurz so základmi pedagogiky
a psychológie, praktickými aktivitami a riešením
modelových situácií – 63., 64., 65. ZK, 106 účastníkov.
O TÁBOROCH
Akreditovaný kurz pre hlavných vedúcich detských táborov
so základnými organizačnými a programovými pravidlami
na prípravu letného tábora – 1 kurz, 21 účastníkov.
DOBROVOĽNÍCKA UNIVERZITA (DUNI)
Odbor: Päť zručností eRkára

Vzdelávací viacmesačný projekt zameraný na rozvoj
životných zručností mladých dobrovoľníkov. Záverečný
seminár ročníka 2012/2013 – 22 účastníkov.
DUCHOVNÁ FORMÁCIA
Obnova eRkárov

Formačné stretnutia zamerané na sebapoznanie,
načerpanie nových síl pre dobrovoľnícku službu a rozvoj
osobného duchovného života dobrovoľníkov, 2 víkendové
podujatia, 83 účastníkov.

16 účastníkov.

STRETNUTIA ZODPOVEDNÝCH OSÔB DOBREJ NOVINY
Stretnutia koordinátorov zodpovedných za koledovanie
vo farnostiach ponúkajú materiály na koledovanie,
informácie o podporovaných projektoch ako aj o ťažiskovej
téme aktuálneho ročníka – 10 stretnutí, 209 účastníkov.
FARBIČKY-ČARBIČKY
Kurz o zaujímavých výtvarných technikách, tipoch, trikoch
a námetoch na tvorivé stretnutia s deťmi – 1 kurz,
16 účastníkov.
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KURZY A VZDELÁVACIE STRETNUTIA NA ÚROVNI OC
Kurzy v oblastných centrách na rôzne témy týkajúce sa práce
s deťmi – 37 podujatí, viac ako 778 účastníkov.
METODICKÉ WORKSHOPY V OBLASTNÝCH CENTRÁCH

– 10 podujatí, 176 účastníkov.

DUCHOVNÉ OBNOVY
V oblastných centrách sa uskutočnili 4 duchovné obnovy – OC
Horehron, OC Košice, OC Námestovo a OC Rajecké Teplice.
Spolu 64 účastníkov.
ÚZEMNÉ SNEMY
Pri príležitosti sviatku Svätých košických mučeníkov, patrónov
eRka (7. septembra), sa stretávajú vedúci detských spoločenstiev.
V roku 2013 sa pri tejto príležitosti uskutočnilo 5 územných
snemov, kde sa stretlo spolu 472 eRkárov z jednotlivých územných rád. Všetky stretnutia sa niesli v duchu novej ročnej témy –
Rozhýbme svet dobrom.
Cieľom územných snemov bolo zažiť spoločenstvo dobrovoľníkov
pracujúcich s deťmi, a to prostredníctvom pestrého programu
a slávenia liturgie. Účastníci spoločne nahliadli do uplynulého
školského roka a v rôznych workshopoch načerpali oduševnenie
a podnety pre ďalšiu činnosť v eRku.

ROČNÁ TÉMA

2012/2013: Za pokladom viery
V prvom polroku sme zavŕšili tému, v ktorej sme sa
cez pokladnicu našej viery zamýšľali nad svojou vierou,
v čom spočíva náš duchovný život a nad tým, ako nám
viera pomáha pozerať sa na svojho blížneho s láskou.
Výchovný program:
ide o pripravené námety na stretnutia počas troch
mesiacov, aktivity a praktické tréningy, cez ktoré môžu
vedúci dosiahnuť konkrétny pozitívny výchovný posun
v osobnostnom rozvoji detí.
V roku 2013 mal program názov „OŽIvViERu!“ a bol
zameraný na rozvíjanie dvoch životných zručností
– dôvery a starostlivosti. Celkove 3527 detí v 201
skupinkách zo 158 obcí. Zapojila sa aj skupinka
z Irkutska (Rusko), zo Zlína (ČR), z Užhorodu (Ukrajina)
a 2 rodiny zo Shalbourne (Anglicko).

2013/2014: Rozhýbme svet dobrom
Ročnú tému realizujú v úzkej spolupráci všetky tri programy eRka – základný program, Dobrá novina a časopis
Rebrík.
Chceme prispieť k tomu, aby si deti osvojovali čnosti.
Cez žitie detského kresťanského spoločenstva, cez vzor
animátora a cez aktivity a skúsenosti, ktoré eRko ponúka
deťom na stretkách na každý mesiac.
Prostredníctvom rozmanitých tém chceme motivovať deti,
aby cez rozvíjanie čností konali – ovplyvňovali veci,
a tak aj oni menili svoju komunitu a tým aj svet. Na to,
aby sme „pohli svetom“, potrebujeme silu – a jej zdrojom
je dobrý život, ktorý chceme žiť a spoločne zdieľať.
Veríme, že úlohou detí v spoloČNOSTI môže byť práve to,
že budú žiť dobrý a zodpovedný životný štýl. Na jeho
osvojenie však potrebujú pomoc – prítomnosť
vychovávateľa, predovšetkým rodiča či iných blízkych
ľudí, ale aj animátora.
TV Relácia Deti v spoloČNOSTI
V rámci cyklu Doma je doma na TV Lux začala od septembra mesačná relácia o aktivitách eRka v ročnej téme
Rozhýbme svet dobrom. V každej relácii vystupujú dve
detské skupinky. Jedna skupinka zdieľa zážitky z uplynulého mesiaca a druhá motivovuje k žitiu niektorej z čností
v nasledujúcom mesiaci.
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Biblické stretká – ZRNKO
pôstne obdobie
Námety na stretnutia pre deti vo veku od 6 do 12
rokov, vychádzajúce z textov Biblie. Témy sú na
7 stretnutí a ôsme stretnutie je formou spoločnej
párty – stretnutie s pozvanými kamarátmi. Témy
pomáhajú objavovať dar viery a upevňujú i budujú
spoločenstvo – zapojených 4 200 detí

DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA – 25. marec
Členovia eRka nosením bielej stužky prejavovali a šírili postoj úcty
voči nenarodenému životu. Motivačné materiály mali motto:
Jeden z nás. eRko rozdistribuovalo 850 plagátov a 28 000 letákov,
zapojilo sa 168 obcí.

MISIJNÁ PÚŤ DETÍ
13. 5. 2013
V Rajeckej Lesnej sa i napriek veľmi daždivému
počasiu zišlo takmer 3 000 detí. Témou púte bola
„Viera ako horčičné zrnko“. Obetné dary – konzervy
a toaletný papier, boli určené na pomoc charite.
V Levoči sa zišlo cca 1 500 účastníkov. Deti sa
v roku viery pod vedením svojich animátorov
dozvedeli viac o živote sv. Cyrila a Metoda. Obetné
dary – instantné polievky, boli určené na pomoc
charite.
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VYPNI TELKU, ZAPNI SEBA!
27. 5. – 2. 6. 2013
Kampaň motivujúca k aktívnemu prežívaniu voľného času deti a dospelých.
Na tému: Objav poklad! boli pripravené námety na aktívne prežívanie
voľného času na každý deň v týždni – pre mladšie i staršie deti a pre rodiny.
Zapojilo sa 7 002 detí, 1 048 vedúcich, 22 rodín, 20 škôl zo 144 obcí.

DETSKÝ ČIN POMOCI
Celoslovenská kampaň motivujúca
deti k skutkom nezištnej pomoci.
Deti sa samostatne alebo so svojím
stretkom usilujú pomáhať vo svojom
okolí. Na tému: Začni prvý! boli pripravené tri stretnutia. Zapojilo sa
4 071 detí a vedúcich z 169
skupinkách (z toho 13 školských
kolektívov) v 130 obciach Slovenska.
Na stránke DČP bolo zaznamenaných
9 074 dobrých skutkov.

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI
K 2. novembru 2013 boli eRkári vyzvaní
spomenúť si v modlitbe za nenarodené
deti. Výzva bola uskutočnená prostredníctvom stránky www.erko.sk, mailov
a cez facebook. Zapojených 163 obcí.

e R k oD O M

V našom vzdelávacom
a (in)formačnom centre v Liptovskej
Osade sa uskutočnilo 46 podujatí
(z toho 17 voľnočasových) pre 790
účastníkov.

METODICKÁ PODPORA
ČASOPIS LUSK
metodicko-informačný časopis pre členov eRka,
priemerný náklad 660 ks / číslo
Okrem mnohých námetov a materiálov na stretnutia,
bola v každom čísle aj jedna odborná téma:
Lusk 138 – Empatia a jej miesto v živote detí a vedúcich
Lusk 139 – Sebadôvera 1 – budovanie vzťahu
Lusk 140 – Sebadôvera 2 – úspech, ako nástroj budovania
sebadôvery, animátor ako most do sveta lásky, silné emócie
Lusk 141 – Pravidlá – základný pilier stretka
Lusk 142 – Ukážme deťom, že sme na ich strane

STRETKOBLOK
pomôcka pre vedúcich pri plánovaní a organizovaní
stretiek a iných eRko aktivít. Poskytuje prehľad metodickej
ponuky pre prácu s deťmi v eRku a nabáda k rozvoju osobnosti
vedúceho a jeho práce so spoločenstvom detí.
Vyšiel vo forme pracovných listov v metodicko-informačnom
časopise Lusk a v Tak-tik bloku a aj ako samostatná príručka
pre začínajúcich vedúcich v eRku.

TAK-TIK 2014

praktická pomôcka pre
vedúcich – diár s myšlienkami
a podnetmi pre prácu so
skupinkou (820 kusov).
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RE B RÍ K
Rebrík je jediný katolícky časopis pre deti mladšieho
školského veku na Slovensku. Vychádza 10-krát do roka
v náklade približne 8 900 kusov. Časopis rozvíja komunikačné, mediálne, výtvarné i manuálne zručnosti detí,
ich vzťah k vlastnému regiónu, svojej vlasti i k ľuďom
vo vzdialených krajinách. Časopis sa využíva v školách
i vo farnostiach – na stretnutiach s deťmi a pri príprave
detí na prvé sväté prijímanie.
Pracovné listy v časopise a na jeho webovej stránke
upevňujú vedomosti detí zo slovenského a anglického
jazyka, z matematiky, prvouky a náboženstva.
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Obsah jednotlivých čísel Rebríka pripravuje redakčná
skupina, ktorá sa stretáva 5-krát do roka. Expertná
skupina posudzuje daný obsah s ohľadom na vek
a zručnosti čitateľov ako aj z hľadiska využitia
časopisu pri výchove a formácii detí v rodine,
farnosti i škole. Pred zadaním časopisu do tlače
každé číslo pripomienkujú dve detské redakčné
skupiny – v roku 2013 pochádzajúce z Bratislavy –
Vajnor a z Hronských Kľačian.

Každé číslo Rebríka má vlastnú nosnú tému.
V roku 2013 to boli v 23. ročníku:
č. 6 – február: ROZPRÁVKOVO – o rozprávkach, rozprávkaroch
a o hraní rozprávok.
č. 7 – marec: VŠETKO OPÄŤ ŽIJE – nový život v prírode i vo
vlastnom srdci.
č. 8 – apríl: ZO STARÉHO NOVÉ – recyklácia a tvorivosť.
č. 9 – máj: OD KAKAOVÉHO BÔBU PO ČOKOLÁDU – všetko
čo súvisí s kakaom, čokoládou.
č. 10 – jún: STARÍ SLOVANIA – načretie do našej histórie a
priblíženie misie sv. Cyrila a Metoda.
24. ročník priniesol v prvých číslach
vydaných v roku 2013 tieto témy:
č. 1 – september: AKO VYUŽIŤ ČAS
– rady a návody na lepšie využitie času.
č. 2 – október: MISIA JE POSLANIE
– o misionároch, misiách a rozvojovej
pomoci.
č. 3 – november: MOJA VIERA
– čo je povera a čo viera? Apoštolské
vyznanie viery.
č. 4 – december: VEĽKÝ ČI MALÝ
– protiklady, s ktorými sa stretávame.
č. 5 – január: ČÍSLA V NAŠOM ŽIVOTE
– matematika v Biblii či rozličné zábavné
matematické úlohy.

V Rebríku č. 7/23. roč. v článku DOBRÝ
PASTIER boli čitatelia časopisu Rebrík
vyzvaní, aby sa modlili za Svätého Otca
a aby mu o tom aj napísali. Táto výzva
bola sprostredkovaná deťom aj 11. mája
2013 na Púti detí, ktorú organizovalo
eRko. V redakcii sa postupne nazhromaždilo 1 468 pozdravov (215 pozdravov
deti nakreslili a poslali priamo do redakcie a 1 253 pozdravov napísali deti na
Misijnej púti detí) od detí Svätému Otcovi,
v ktorých mu píšu o tom, že sa za neho
budú modliť. Tieto pozdravy osobne
odovzdali šéfredaktorka Rebríka
a zástupkyňa detí Svätému Otcovi
na generálnej audiencii 26. 6. 2013
vo Vatikáne.

Webová stránka www.rebrik.sk poskytuje deťom možnosť
zapojiť sa do aktivít časopisu a zverejňuje príspevky detí,
ktoré sa do časopisu nevojdú. Na stránke sú k dispozícii
materiály na stiahnutie zadarmo: pracovné listy na
podporu čítania s porozumením Čítanie s Rebom a Rikou,
perokresby slovenských biskupov a svätých a modlitby
pre deti na každý deň pod názvom 3 + 2. Pre deti –
najaktívnejších čitateľov Rebríka, redakcia usporaduje
pravidelne letný tábor Expedícia R – v roku 2013 sa konala
od 7. 7. do 13. 7. Zúčastnilo sa na nej 33 detí z celého
Slovenska a 12 vedúcich.
PODPORENÉ PROJEKTY
• Čítanie a túlanie – tvorba slovenských autorov a podpora čítania s porozumením v rubrike Písmenková polievka, rubrika Túlavé tenisky prinášajúca
reálie, povesti z regiónov a pracovné listy Čítanie s Rebom a Rikou na webovej
stránke časopisu (MK SR)
• Všetko, čo máme je dar – rubrika Téma (MISSIO – Pro Europa 2013, Rakúsko)
• Články výchovno-vzdelávacieho charakteru (MŠVVaŠ SR - ADAM 1)
• Neobyčajné dni s Ježišom – stránky s náboženskou tematikou (KBS 2013/2014)

V roku 2013 sme vydali
publikáciu
TIK TAK BLOK 2014
s témou rodiny, ktorej
záľubou je cestovanie
po Slovensku.
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DOBRÁ NOVINA
MOST MEDZI SLOVENSKOM A AFRIKOU
Dobrá novina sa stala vďaka každoročnej vianočnej
koledníckej akcii stabilným programom podpory
rozvojových projektov vo východnej Afrike a zároveň
programom rozvojového vzdelávania slovenských detí.

18. ROČNÍK V ČÍSLACH
detí

21 503

dobrovoľníkov

5 235

obcí

1 268

navštívených rodín
VÝŤAŽOK ZBIERKY

77 466

PROJEKT UKONČIME VYLÚČENIE – Umožnime naplnenie
Miléniových rozvojových cieľov (s podporou Európskej komisie
realizovaný v Rakúsku, Holandsku, Česku a na Slovensku).
Zapojili sme sa do medzinárodnej kampane POVEDZ INKLÚZII
ÁNO – fotografiou či videom vyjadriť slovo ÁNO v znakovej reči
na podporu inklúzie ľudí postihnutím do rozvojovej spolupráce.
Pedagógovia a deti z MŠ a ZŠ sa pridali ku GLOBÁLNEJ KAMPANI
ZA VZDELÁVANIE – o dôležitosti kvalifikovaných pedagógov pre
deti s postihnutím v chudobnejších častiach sveta.
Na rozvojovom seminári Šport, ľudské práva a rozvoj, ktorý sa
venoval ľudsko-právnemu prístupu rozvojovej spolupráce,
bol hosťom nevidiaci bežec z Kene Henry Wanyoike so svojím
navádzačom Josephom Kibunja.

869 891,81 €

KOLEDOVANIE U PREZIDENTA
(január)
Na prijatí koledníkov DN
u prezidenta SR Ivana
Gašparoviča sa zúčastnili
skupinky koledníkov z Borského
Mikuláša, Banského, Čadce,
Višňového a Turia.

Chlapec v Chesare (Keňa) 2013, Snímka: Anton Frič

DOBROVOĽNÍCI PRE AFRIKU
(jún – september)
Trojmesačný dobrovoľnícky pobyt
v Keni s finančnou podporou
SlovakAid absolvovali v tomto roku
traja dobrovoľníci. Pracovali
v diecéznom programe na podporu
detí so zdravotným postihnutím
v Kitale, v projekte pre dievčatá so
slumu v Nairobi a v programe
na podporu chlapcov ulice v Nyeri.

OTVORENIE 19. ROČNÍKA
(september)
Téma: Rovnaký meter na každého!
Problematika ľudí s postihnutím v rozvojových
krajinách bola prezentovaná deťom cez tematické stránky v detskom časopise Rebrík, cez
dvojstránku v Dobrých novinách Dobrej noviny
a cez materiál pre detských koledníkov –
Koledník. K téme boli pripravené aj metodické
materiály.

STRETNUTIE ZÁSTUPCOV SIETE
EURÓPSKYCH KOLEDNÍCKYCH
AKCIÍ
(september)
V Bratislave sa zišli zástupcovia
koledníckych akcií z piatich krajín.
Zamerali sa na vytvorenie siete
koledníckych akcií s cieľom
vzájomnej spolupráce a spoločnej
prezentácie na európskej úrovni.

POMOC DOBREJ NOVINY V SUBSAHARSKEJ AFRIKE

SLÁVNOSTNÉ VYSLANIE
KOLEDNÍKOV
(14., 15. a 22. decembra)
Slovenskí biskupi počas slávnostných svätých omší a liturgií
v Šaštíne – Strážach, Poprade,
Poltári, Krupine, Trnave, Košiciach,
Humenom, Prešove, Kapušanoch,
Pruskom a Nitre osobne povzbudili
viac ako 3 300 koledníkov ku
koledovaniu a udelili im k tomu
osobitné požehnanie.

Projekty Dobrej Noviny vyúčtované vo verejnej zbierke za 18. ročník
KRAJINA

PROJEKTOVÁ OBLASŤ

Keňa

Projekty na podporu detí s postihnutím

ZASLANÁ SUMA

Sociálne projekty pre ženy, deti a mladých
Vzdelávacie projekty - základné, odborné a vzdelávanie dospelých
Poľnohospodárske projekty a zabezpečenie pitnej vody
Južný Sudán

483 698,00

Rozvoj infraštruktúry v oblasti zdravotníctva a podpora nemocníc
Vzdelávacie projekty - základné, odborné vzdelávanie dospelých

86 135,45

Projekt vzdelávania a sociálno-ekonomickej podpory

33 095,00

Operácie detí v Detskej nemocnici CURE v MBALE

16 685,00

Východná Afrika

Projekty Pápežských misijných diel

33 000,00

Benin

Zriadenie knižnice pre školákov a študentov vo farnosti Sonaholou (2013)

Etiópia

Integrované základné vzdelávanie

19 875,17

Madagaskar

Postavenie budovy v centre pre deti Tsara zaza

21 385,00

Rwanda

Vybudovanie zdravotníckeho strediska a multifunkčnej haly

67 680,00

Uganda

SPOLU

9 380,00

770 933,62
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ZAHRANIČNÉ VZDELÁVANIE
A INÉ ZAHRANIČNÉ PODUJATIA
en.erko.sk

eRko je členom FIMCAP (Medzinárodná federácia detských
a mládežníckych katolíckych organizácii). Zúčastnilo sa na dvoch
koordinačných stretnutiach organizácie – Švajčiarsko, Malta.
EuroCamp, Malta – Medzinárodný letný tábor pre účastnkov
16 - 18 rokov, 7 účastníkov.
Krinkel – Národný letný tábor organizácie Chiro (Belgicko), tradične
so zahraničnou účasťou (rôzne – aj mimoeurópske krajiny),
2 účastníci.
V novembri sme hosťovali General Assembly FIMCAP – 10-dňové
stretnutie najvyššieho orgánu FIMCAP, na ktorom sa zúčastnilo
60 zahraničných delegátov a hostí z celého sveta z 21 organizácií.
Hlavnou témou stretnutia boli práva detí. Valné zhromaženie prijalo
vyhlásenie k právam detí a akčný plán na tri roky.
14

SPOLUPRACUJEME
MŠVVaŠ, Iuventa
Rada pre laické a apoštolské hnutia
Rada pre mládež KBS
Regionálne rady mládeže – Žilinská a Prešovská
Rada mládeže Slovenska
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Fórum života
FIMCAP
CIDSE

FINANČNÝ PREHĽAD

roku 2013

VÝNOSY
Verejné zdroje SR

338 748 €

19 %

Granty zo zahraničia

54 959 €

3%

Granty od slovenských subjektov

98 191 €

6%

46 €

0%

298 555 €

17 %

Príspevky z 2%

15 808 €

1%

Tržby z vlastných produktov

84 958 €

5%

869 892 €

49%

1 761 157 €

100 %

Mzdy, odvody, dohody

212 029 €

12 %

Náklady na podujatia a cestovné

448 672 €

25 %

Náklady na služby

274 420 €

16 %

49 753 €

3%

756 197 €

43 %

24 323 €

1%

1 765 394 €

100 %

Úroky
Príspevky členov, darcov a iné

Dobrá novina – zbierka 18. ročník

SPOLU
NÁKLADY

Spotreba materiálu a energie, opravy
a údržba
Dobrá Novina - projekty v Afrike
Ostatné náklady a odpisy

SPOLU
Hospodársky výsledok z účtovnej závierky

- 4 238 €

ĎAKUJEME
Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina, Darcovia 2 %
z dane, European Commission, FIMCAP, Firma EMBRACO
Slovakia, IUVENTA – Mládež v akcii, KBS – Rada pre
..
spoločenské a komunikačné prostriedky, Licht Fur die
Welt - Rakúsko, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Missio – Pro
Europa/Rakúsko, Nadácia Pontis, Biskupský úrad
nitrianskej diecézy, Poľnoslužby Bebrava, Rada mládeže
žilinského kraja, SlovakAid – SAMRS,
OBECNÉ ÚRADY: Veľká Lehota, Kanianka, Kalná nad
Hronom, Rybany, Trenčianska Turná, Starý Tekov,
Hronské Kľačany, Markušovce, Zemianske Kostoľany,
Liesek, Medzibrod,
MESTSKÉ ÚRADY: Bratislava, Snina, Považská Bystrica,
Sereď, Liptovský Hrádok, Nová Baňa, Spišská Nová Ves,
Košice
PODPOROVATELIA ČASOPISU REBRÍK
A MNOHÍ ĎALŠÍ INDIVIDUÁLNI DARCOVIA
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KONTAKTY:
eRko – HKSD
Miletičova 7
821 08 Bratislava 2
Tel/fax: 02/20 44 52 50
0907/713 169
erko@erko.sk
www.erko.sk
www.rebrik.sk
www.dobranovina.sk
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23-ročná organizácia je aj o tom, že mnohí eRkárski
vedúci si založili rodiny a dnes už môžu vytvoriť
detské eRko-stretko pre svoje rastúce deti...
aj takéto spoločenstvá prináša život v eRku...

