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HNUTIE KRESŤANSKÝCH
SPOLOČENSTIEV DETÍ

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
eRko je členom:

spolupracujeme:
2

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

príhovor
Vždy, keď si otvorím výročnú správu, hľadám ten svoj
kúsok mozaiky, ktorý som do nej vložil. Mozaika eRka,
ktorú držíte v rukách je plná takýchto malých kúskov,
ktoré tam vložili deti, vedúci, sympatizanti, darcovia,
celé spoločenstvo eRkárov. Skladali ju po celý rok
2014, aby im pomohla dozrievať. Radostnou cestou
svedectva viery kráčali sme spolu malí a veľkí.
Spoločne sme sa usilovali „Rozhýbať svet dobrom“
cez ročnú tému. Spoločne s časopisom Rebrík sme
vstúpili do jeho 25. ročníka a do 25. roku jestvovania
eRka. Spoločne sme poďakovali za 20 rokov pomoci
iným cez „Dobrú novinu“. Rozdávali sme svetu radosť,
ktorú sme prijali v spoločenstve eRka.
Fotografie, slová a čísla na stránkach výročnej správy
nám pomôžu spomenúť si na konkrétnych ľudí,
v ktorých sme sa stretli s eRkom v uplynulom roku.
Jozef Korený, predseda kontrolnej komisie

Organizačná Štruktúra
Detské spoločenstvo – stretko
poskytuje 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 vedú 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 – 6 pracovných stretnutí.

Komisie
zriadené pre efektívne plnenie cieľov eRka majú
vlastné štatúty schválené 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: 6 985
– z toho 4 671 do 14 rokov
skupinky: 389 Obce: 237 Okresy: 59
PRAVIDELNÉ STRETNUTIA
DETSKÝCH SPOLOČENSTIEV: 10 974

V roku 2014 pracovalo eRko v 39 oblastných centrách
na celom Slovensku.
Bratislavsko-trnavská ÚR
• 4 OC – Bratislava, Nové Zámky, Stará Turá, Trnava
– 39 základných kolektívov v 26 obciach
Banskobystricko-rožňavská ÚR
• 8 OC – Horehron, Juh, Lehota pod Vtáčnikom, Nežiloje, Nová Baňa a okolie,
Partizánske, Podpoľanie, Zvolen – 40 základných kolektívov v 29 obciach
Nitriansko-žilinská ÚR
• 11 OC – Bolešov, Čadca, Hradište, Levice a okolie, Martin, Nitra, Považská Bystrica,
Rajecké Teplice, Rybany, Zlaté Moravce, Žilina – 116 základných kolektívov v 86 obciach
ÚR Spiš
• 9 OC – Biela Orava, Dolný Kubín, Liptov, Námestovo, Ružomberok, Sever, Spiš,
Dolný Spiš, Tvrdošín – 124 základných kolektívov v 64 obciach
4 ÚR Východ

• 7 OC – Košice, Prešov, Sabinov, Snina, Stropkov, Torysský dekanát, Trebišov
– 70 základných kolektívov v 32 obciach
Za fungovanie a prácu oblastných centier sú zodpovední dobrovoľníci –
vedúci oblastných centier.

Podujatia:
Tábory: 139
– pre 6 376 účastníkov
1-dňové podujatia: 703
– pre 33 484 účastníkov
Viacdňové podujatia: 88
– pre 3 468 účastníkov
Vzdelávacie podujatia: 91
– pre 2 192 účastníkov
Medzinárodné podujatia: 9
– pre 62 účastníkov
Pracovné stretnutia, porady: 65
– pre 1 220 účastníkov

vzdelávanie a formácia dobrovoľníkov
Začíname
Víkendový kurz pre dobrovoľníkov od 15 rokov, ktorí
začínajú pracovať s deťmi – 7 kurzov, 143 absolventov.
Základné kurzy
Akreditovaný týždňový kurz so základmi pedagogiky
a psychológie, praktickými aktivitami a riešením
modelových situácií – 66., 67., 68. ZK, 75 absolventov.
O táboroch
Akreditovaný kurz pre hlavných vedúcich detských táborov
so základnými organizačnými a programovými pravidlami
na prípravu letného tábora – 1 kurz, 28 účastníkov.
Dobrovoľnícka univerzita (DUNI)
Akreditovaný odbor: Päť zručností eRkára – viacmesačný vzdelávací projekt rozvíjajúci životné zručnosti
dobrovoľníkov.
Otvárací seminár ročník 2014/2015 – 26 účastníkov.
Zaži nezažité
Cieľom kurzu je predstaviť koncept zážitkovej pedagogiky
s dôrazom na zažitie aktivít zo strany účastníkov a ich
následnú analýzu v prospech detského spoločenstva –
1 kurz, 23 účastníkov.

Kurzy s ekonomickým zameraním
O troch grošoch – zaškolenie dobrovoľníkov z OC v oblasti
spracovania a správneho vyúčtovanie dotácie – 2 kurzy,
34 účastníkov.
Školenie hospodárov – kurz pre oblastné centrá – 1 kurz,
15 účastníkov.
Kurzy pre zodpovedné osoby Dobrej noviny
Kurz o organizačnej stránke koledovania, problematike
tretieho sveta a projektoch podporovaných koledníckou
akciou Dobrá novina – 1 kurz, 26 účastníkov.
Stretnutia zodpovedných osôb Dobrej noviny
Stretnutia koordinátorov zodpovedných za koledovanie
vo farnostiach ponúkajú materiály na koledovanie,
informácie o podporovaných projektoch a ťažiskovej téme
daného ročníka – 9 stretnutí, 241 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
937 účastníkov.
Vzdelávacie workshopy v oblastných centrách
– 14 podujatí, 281 účastníkov.
Obnova eRkárov
Formačné stretnutia zamerané na sebapoznanie,
načerpanie nových síl pre dobrovoľnícku službu
a rozvoj osobného duchovného života dobrovoľníkov – 2 celoslovenské podujatia, 78 účastníkov.
Na oblastnej úrovni sa uskutočnilo 7 duchovných
obnov pre 64 účastníkov.
Letná škola života
Kurz zameraný na formáciu postojov dobrovoľníkov eRka v oblasti zodpovedných vzťahov, ľudskej lásky a sexuality – 1 podujatie, 19 účastníkov.
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Územné snemy
Pri príležitosti sviatku Svätých košických mučeníkov, patrónov eRka (7. septembra), sa stretávajú
vedúci detských spoločenstiev, aby sa vzájomne
obohatili a podporili pre prácu s deťmi.
Stretnutia sa niesli v duchu ročnej témy
Rozhýbme svet dobrom – 3 stretnutia,
296 účastníkov.

ročná téma
2014/2015: Rozhýbme svet dobrom
Program je zameraný na osvojovanie si čností – čnostného správania, na budovanie charakteru dieťaťa. Pozostáva z námetov na stretnutia a na praktické činy
detí na jednotlivé mesiace. Veríme, že úlohou detí v spoloČNOSTI je to, aby žili
dobrý – zodpovedný životný štýl, a tak boli vzorom pre svojich rovesníkov
a pre dospelých.
Zapojenie detí do programu Rozhýbme svet dobrom
V roku 2014 sme rozvíjali viaceré čnosti: štedrosť, vernosť, úctu, ohľaduplnosť,
múdrosť, vytrvalosť a vďačnosť. Praktizovanie čností si deti mohli vyskúšať
aj prostredníctvom kampaní Vypni telku, zapni seba!, Detský čin pomoci
a Dobrá novina. Boli však vyzvané napríklad aj k tomu, aby vytvorili reťaz
vernosti, zapojili sa do akcie Čas pre rodinu, alebo aby usporiadali svätomartinský lampiónový sprievod vďačnosti.

TV Relácia Deti v spoloČNOSTI
V rámci cyklu televíznych relácii Doma
je doma TV Lux sa eRko spolupodieľalo
na tvorbe a vysielaní relácie za účasti detí
s názvom Deti v spoloČNOSTI. Relácia
mala mesačnú periodicitu a jej obsahom
bolo poskytnúť aktivity eRka realizované
v rámci ročnej témy Rozhýbme svet
dobrom širšiemu detskému publiku.
V každej relácii vystúpila skupinka detí
z eRka a na niektorých participovala aj
detská moderátorka.
Časopis Rebrík
V troch pravidelných rubrikách a prostredníctvom komiksu prinášal Rebrík
obsah spojený s výchovou k čnostiam
a námety, ako jednotlivé čnosti prakticky
uskutočňovať.
Časopis Lusk
Vzdelávacie podnety o výchove
k čnostiam a o čnostiach samotných
boli obsahom mnohých príspevkov
publikovaných na stránkach metodickoinformačného časopisu eRka.
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Projekty pre deti

Biblické stretká
Pôstne obdobie 2014
Námety na podporu čítania Svätého písma a prácu s biblickými textami.
Tohoročná téma Blahoslavenstvá bola inšpirovaná vyhlásením troch
blahoslavenstiev pre formáciu mladých ľudí na roky 2014 – 2016.
Zapojilo sa 1 832 detí a vedúcich v 120-tich spoločenstvách.

Misijné púte detí
Dátum: 10. 5. 2014
Rajecká Lesná - Téma púte bola „Naša matka Mária – Sedembolestná“. Obetné dary –
konzervy, instantné polievky a toaletný papier boli určené na podporu práce charity.
Na podujatí sa stretlo 2 150 účastníkov.
Levoča - Deti sa na jednotlivých zastaveniach dozvedeli viac o živote svätých a o tom,
ako oni žili jednotlivé čnosti. Obetné dary – drogéria, boli odovzdané Inštitútu Krista
Veľkňaza v Žakovciach. Na podujatí sa stretlo 1 370 účastníkov.
Jeden z workshopov oboch pútí, Kocka vďačnosti s Kevinom, bol premostením tém
Dobrej noviny Rovnaký meter na každého (19. ročník) a Vďačnosť (20. ročník).
Deti mohli využiť fotostenu s Kevinom, chlapcom z Kene, a získať tak originálnu
pamiatku na misijnú púť.
Vypni telku, zapni seba! (www.erko.sk/vtzs)
termín: 26.5.-1.6. 2013
Kampaň motivujúca k aktívnemu prežívaniu voľného času detí a dospelých. Téma Labo8ratórium múdrosti bola cez ponúknuté stretnutia tréningom čnosti múdrosti – Múdre
je hľadať múdrosť, Múdre je, keď to, čo robím niekoho poteší, Múdre je hýbať mysľou,
aj telom, Múdre je udržiavať svoje okolie čisté, Múdre je hrať sa tak, aby z hry mali
radosť všetci, Múdre je starať sa jeden o druhého, Múdre je rozdeliť si čas na povinnosti
a zábavu. Zapojilo sa 6 056 detí, 1 045 vedúcich, 23 škôl zo 144 obcí.

Deň počatého dieťaťa
25. marec
Členovia eRka nosením bielej stužky
prejavovali a šírili postoj úcty voči
nenarodenému životu. eRko rozdistribuovalo 600 plagátov a 19 500
letákov s mottom Slovensko za život,
ktoré propagovali úctu k životu
a pomoc ženám v krízových situáciách. Zapojených bolo169 obcí.

Sviečka za nenarodené deti
2. november 2014
eRkári boli vyzvaní spomenúť si
v modlitbe na nenarodené deti.
Výzva bola uskutočnená prostredníctvom www.erko.sk, elektronickej
pošty a cez facebook.
Zapojených 148 obcí.

metodická podpora

Detský čin pomoci (dcp.erko.sk/)
1. – 20. 10. 2014
Celoslovenská kampaň motivujúca deti k skutkom nezištnej
pomoci. Deti sa samostatne alebo so svojím spoločenstvom
usilujú pomáhať vo svojom okolí.
Na tému Vytrvaj v pomoci boli pripravené tri stretnutia
zamerané na upevnenie čnosti vytrvalosti. Zapojilo sa 3 739
detí a vedúcich v 154 spoločenstvách zo 130 obcí. Okrem
dobrých skutkov vo svojej rodine a okolí v rámci kampane deti
nazbierali 673 kg uzáverov z plastových fliaš. Rodine 2-ročného
Tobiasa tým pomohli získať finančne náročnú rehabilitačnú
procedúru a nastúpiť na dvojtýždňový rehabilitačný pobyt
do špecializovaného zdravotníckeho zariadenia.

erkodom
Vzdelávacie a (in)formačné centrum
v Liptovskej Osade v roku 2014 oslávilo
5. výročie svojej existencie. Centrum,
do ktorého sa eRkári radi vracajú, celoročne
veľmi pomáha pri organizovaní rozličných
podujatí. Počas roka sa v ňom uskutočnilo
51 pracovných, vzdelávacích a oddychových podujatí pre 890 účastníkov.

Časopis Lusk
metodicko-informačný časopis pre členov eRka, priemerný náklad 600 ks/číslo
Okrem námetov a materiálov na stretnutia, každé číslo
obsahovalo aj odbornú tému:
Lusk 143 – Za siedmimi horami – úloha rozprávky
v živote detí a vedúcich
Lusk 144 – Táborový špeciál o zodpovednosti na tábore,
1. časť – hlavný vedúci
Lusk 145 – Táborový špeciál o zodpovednosti na tábore,
2. časť – vedúci na tábore
Lusk 146 – Byť dobrým dobrovoľníkom – budovanie
a zdokonaľovanie svojich schopností a zručností
na stretkách
Lusk 147 – Za kvalitnejším stretkom – hra na stretku –
na čo všetko je potrebné myslieť pri príprave hier pre deti
Stretkoblok
pomôcka pre začínajúcich vedúcich
pri plánovaní a organizovaní stretnutí
pre deti a iných eRko aktivít (480 kusov).
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TAK-TIK 2015
praktická pomôcka pre vedúcich
– diár s myšlienkami, pracovnými
listami a minivzdelávaním vedúcich
(500 kusov).

Re b rí k

Rebrík je jediný katolícky časopis pre deti mladšieho
školského veku na Slovensku. Vychádza 10-krát do roka
v náklade približne 8 000 kusov. Vedie deti k tomu, aby si
vytvárali pozitívny vzťah k rodine, škole a svojmu okoliu,
aby mysleli na druhých, dokázali sa deliť a k aktívnemu
prežívaniu viery.
Pracovné listy v časopise a na webovej stránke upevňujú
vedomosti detí zo slovenského a anglického jazyka,
z matematiky, prvouky a náboženstva. Časopis sa využíva
aj pri stretnutiach s deťmi na stretkách a pri príprave detí
na prvé sväté prijímanie.
V roku 2014 sa pokračoval Rebrík v projekte eRka s názvom Rozhýbme svet dobrom. Časopis v každom čísle
ozrejmoval deťom obsah jednotlivých čností a ponúkol
aktivity na ich precvičovanie. Tomuto obsahu bola celý
rok venovaná špeciálna rubrika s názvom Rozhýbme svet
dobrom, komiks pre deti Odvážni EMKURONI, rubrika
s rozvojovou problematikou a pol strany, na ktorej sme
deťom viac priblížili obsah jednotlivých čností. Takto
si deti postupne mohli osvojovať čnosti: vernosť, úcta,
10 ohľaduplnosť, múdrosť, priateľstvo, vytrvalosť, vďačnosť.
Niektoré nosné témy časopisu Rebrík boli zamerané
práve na uvedené čnosti – deťom sme tak ponúkli
rozmanitý materiál na ich rozvíjanie.

Redakcia udržuje písomný
kontakt s deťmi formou listov,
mailov a webovej stránky. Každý
mesiac prichádza približne 150
– 200 odpovedí od detí na jednotlivé úlohy z Rebríka (z toho
odpovede posiela priemerne
100 – 150 detí z 20 škôl a asi
50 – 60 individuálnych čitateľov).
Ich odpovede sme aj v roku 2014
uverejňovali v Rebríku na tematických stranách a v rubrike
Dobré správy.

Webová stránka www.rebrik.sk
poskytuje deťom možnosť nájsť
veci, ktoré sú doplnením tém
v časopise a ktoré sa do časopisu
nevojdú. Na stránke sú okrem
toho k dispozícii materiály
na stiahnutie zadarmo: pracovné listy na podporu čítania
s porozumením Čítanie s Rebom
a Rikou, perokresby svätých
a modlitby pre deti na každý deň
s názvom 3 + 2.

014 začal vych
br i 2
á
tem
5. ročník ča dzať
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Expedícia R
3. 7. – 19. 7. 2014, Terchová
Letného tábora pre najaktívnejších
čitateľov časopisu Rebrík – Expedície
R – sa zúčastnilo 43 detí z celého
Slovenska a 11 vedúcich. Každý deň
sa niesol v znamení rozvíjania jednej
z čností, ktorými boli vďačnosť,
miernosť, čistota, vytrvalosť a radosť.
Podujatie bolo súčasťou projektu
Rozhýbme svet dobrom.

Podporené projekty
• Potulky s písmenkami – 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)
• Nakuknime pod pokrievku – fotoreportáže (MISSIO – Pro Europa,
Rakúsko)
• Články výchovno-vzdelávacieho charakteru (MŠVVaŠ SR - ADAM 1)
• Radosť v srdci – stránky s náboženskou tematikou (KBS)
• Rozhýbme svet dobrom – projekt podporujúci rozvíjanie čností
(Kindersmissionwerk „Die Sternsinger“, e. V., Nemecko)
• Poďme ďalej – publikácie a motivačné materiály pre deti (Renovabis,
Nemecko)
V rámci projektu Poďme ďalej
sme vydali TIK TAK BLOK 2015
– diár pre deti zoznamujúci deti
s peknými i ťažšími stránkami
života v Afrike a porovnávajúci
ich so životom na Slovensku.
Deviatnik za moju rodinu
so Sedembolestnou Pannou
Máriou podporuje rodinné
vzťahy a vedie deti k zodpovednosti za členov blízkej i vzdialenej rodiny.
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u.

DOBRÁ NOVINA
Rok 2014 bol výnimočný – Dobrá novina ukončila
19. ročník a vstúpila do dvadsiateho. Jubileum je
príležitosťou prežívať radosť i vďačnosť. Počas podujatí
Dobrej noviny a prípravy koledníkov sme si toto výročie
pripomínali a ďakovali sme za to, že Dobrá novina už
20 rokov mení životy koledníkov, ale najmä životy ľudí
v rozvojových krajinách, v ktorých sa realizujú projekty
podporované z koledníckej zbierky.
Výsledky 19. ročníka Dobrej noviny
V 19. ročníku Dobrej noviny koledovalo 26 737
koledníkov, v 1 244 obciach navštívili 76 330 domácností. Celkový výsledok zbierky, spolu s individuálnymi darmi a DMS bol 908 740,96 €.
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Dobrovoľníci pre Afriku 2014
jún – september
V lete pracovalo v projektoch podporených Dobrou
novinou 7 dobrovoľníkov. Päť z nich cestovalo do Kene
a pôsobili v projekte pre deti s postihnutím v diecéze
v Kitale, v projekte pre deti z ulice v Nyeri a v diecéze
Lodwar. Po prvýkrát sme vyslali dobrovoľníkov aj do Etiópie. Obaja pracovali na severe krajiny v projektoch
Katolíckej eparchie Adigrat. Náklady spojené s vyslaním
dobrovoľníkov boli hradené z prostriedkov SlovakAid.

koledníci z Veľkých Loviec

koledníci z Bíňoviec

Koledovanie
u prezidenta
V januári prezident SR
Ivan Gašparovič prijal
zástupcov koledníkov
z Brezna, Ľubotína a Nitry.
Poďakoval sa im za ich
úsilie a ochotu myslieť
na iných a za to, že počas
Vianoc ohlasujú Dobrú
novinu a koledovaním
získavajú prostriedky na
konkrétnu pomoc pre tých,
ktorí ju potrebujú.

Oslava Dobrej noviny
16. decembra sa v Primaciálnom
paláci v Bratislave konala oslava
20. rokov Dobrej noviny. Zástupcovia
eRka, spolupracovníci Dobrej noviny,
zástupcovia rakúskej koledníckej akcie
DKA, otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, biskup Dominic Kimengich a ďalší
hostia oslávili 20 rokov koledníckej
akcie spolu s divákmi – koledníkmi,
darcami a priaznivcami Dobrej noviny,
podujatie totiž v priamom prenose
vysielala televízia LUX.

OTVORENIE A SPRIEVODNÉ AKTIVITY JUBILEJNÉHO 20. ROČNÍKA
Témou jubilejného ročníka koledníckej akcie bola vďačnosť a niesol sa pod
mottom: Dobrá novina mení môj život. Ďakovali sme za ochotu koledníkov
vo farnostiach a za možnosť podporovať rozvojové projekty prinášajúce
ovocie a meniace životy ľudí. Podporované projekty sme predstavili cez
online adventný kalendár – denne jeden projekt a modlitba týkajúca sa
projektu. Svedectvá o tom, ako Dobrá novina mení životy, sme zverejňovali
na webovej stránke a vysielala ich TV Lux a Rádio Lumen.
Metodické materiály na prípravu koledníkov obsahovali štyri stretká o
vďaČNOSTI: za veci všedného dňa, za vzdelanie, za rodinu a za Dobrú novinu.

Slávnostné vyslanie koledníkov
13., 14. a 21. decembra 2014
Viac ako 3 000 koledníkov vyslali otcovia
biskupi počas liturgických slávností v Šaštíne,
Banskej Bystrici, vo Vranove nad Topľou,
Humennom, Prešove, v Košiciach, Nemeckej,
Pruskom, Dolnom Kubíne, Spišskej Novej Vsi
a v Nitre.
Na slávení v Nitre, ktorú vysielala aj RTVS,
a v Šaštíne (svätá omša vysielaná Rádiom
Lumen) sa zúčastnil aj biskup Dominic Kimengich z diecézy Lodwar, Keňa, ktorý navštívil
Slovensko na pozvanie Dobrej noviny.
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koledníci z Čadce

ZaHraničné AKTIVITY
www.en.erko.sk

eRko je členom FIMCAP – Medzinárodná
federácia detských a mládežníckych katolíckych organizácií. Zúčastnilo sa na dvoch
koordinačných stretnutiach organizácie
– v Belgicku a na Malte.
EuroConference, Švajčiarsko – stretnutie
delegátov FIMCAP Europe spojené s voľbou
predsedníctva na tri roky. Za koordinátorku
aktivít organizácie bola zvolená zástupkyňa
z eRka.

Vzdelávanie dospelých, Turkána
Projekty DOBREJ NOVINY vyúčtované vo verejnej zbierke za 19. ročník
Krajina

Projektová oblasť

Keňa

Projekty na podporu detí a dospelých s postihnutím

zaslaná suma

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

450 286,00

Rozvoj infraštruktúry v oblasti zdravotníctva a podpora nemocníc

167 170,00

Vzdelávacie projekty pre deti a dospelých

66 666,17

Sociálna a ekonomická podpora sirôt v Kyabakadde & Kabembe

33 095,00

Neurochirurgické operácie detí v Detskej nemocnici CURE Uganda v Mbale

10 080,00

Etiópia

Vzdelávanie dievčat a detí s postihnutím v oblasti Munesa

16 085,00

Rwanda

Vybudovanie multifunkčnej haly v okrajovej štvrti Kigali

27 585,00

Afrika

Projekty Pápežských misijných diel

Spolu

33 000,00
803 967,17

Členovia zahraničnej komisie sa zúčastnili
na dvoch školeniach o práci s mládežou:
Tools for Youth Exchanges – Erasmus+
na Islande a Competences & Core Qualities
Partnership Building Activity v Holandsku.

ďakujeme

Finančný prehľad
Výnosy
verejné zdroje SR

233 849 €

15 %

granty zo zahraničia

34 568 €

2%

granty od slovenských subjektov

37 347 €

2%

60 €

0%

289 042 €

18 %

príspevky z 2%

13 964 €

1%

tržby z vlastných produktov

89 180 €

6%

908 741 €

57 %

1 606 751 €

100 %

mzdy, odvody, dohody

192 155 €

12 %

náklady na podujatia a cestovné

408 166 €

25 %

náklady na služby

107 665 €

10 %

úroky
príspevky členov, darcov a iné

Dobrá Novina - zbierka 19. 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

33 658 €

2%

802 692 €

49 %

22 871 €

1%

1 630 207 €

100 %

- 23 456 €

Účtovníctvo je každoročne overené audítorom.

Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina, Darcovia 2 % z dane,
KBS – Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky, Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ e.V., Nemecko, Licht für die
Welt – Rakúsko, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR, Ministerstvo kultúry SR, Missio – Pro Europa, Rakúsko,
Renovabis Nemecko, SlovakAid – SAMRS
Firmy a spoločnosti, ktoré finančne podporili aktivity eRkárov
EMBRACO Slovakia , JAVYS – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť,
a.s., Panasonic, Galio, spol. s r.o., Spoločnosť Božieho Slova Nitra,
Teva Pharmaceuticals Slovakia
Organizácie spolupracujúce pri organizácii podujatí
Občianske združenie Adjutor, Rada mládeže Žilinského kraja,
SOPKA n.o.,
Obecné úrady
Čierny Balog, Hiadeľ, Hronské Kľačany, Kalná nad Hronom,
Kanianka, Liesek, Likavka, Markušovce, Medzibrod, Oravská Lesná,
Rybany, Starý Tekov, Trenčianska Turná, Zemianske Kostoľany
Mestské úrady
Bratislava, Levoča, Liptovský Hrádok, Považská Bystrica,
Ružomberok, Sereď, Snina
Podporovatelia časopisu Rebrík a mnohí ďalší individuálni
darcovia.
Pravidelní darcovia a podporovatelia eRka prostredníctvom
kampane Pomôžme eRku rásť cez portál www.darujme.sk.
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eRko – HKSD
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koledníci z Rajca
Rok 2014 bol:

• 20. rokom koledníckej akcie Dobrá novina,
• rokom, kedy začal vychádzať 25. ročník detského časopisu Rebrík,
• rokom, v ktorom eRko vstúpilo do 25. roku svojej existencie.

