Makovníci - pomocníci

Raráškovia

Krtko

Ister

Koledníci z Krušetnice, 2018

Projekt Z horčičného zrnka strom

ČASOPIS REBRÍK

V lete 2018 vykonalo svoje komunitné činy 11 detských
skupín, ktoré boli do činnosti animované prostredníctvom
časopisu Rebrík.

Rebrík, jediný katolícky časopis pre deti
mladšieho školského veku na Slovensku,
ktorý vychádza 10-krát do roka, sme vydali
v priemernom náklade 7 410 ks/číslo.
Časopis sa číta v rodinách a využíva sa
v školách i vo farnostiach pri stretnutiach
s deťmi.

Stretko Krtko sa vďaka projektu Z horčičného zrnka strom
rozhodlo, že zhotoví knihobúdku v parku blízko stretkárne. Najprv každý nakreslil svoju predstavu, potom
spoločne vybrali, ako bude knihobúdka vyzerať. Dospelí
im pomohli s nákupom dosiek a rezaním podľa presného
plánu. Deti búdku dokončili a pod stromom urobili lavičku
z paliet. Vďaka knihobúdke začali v parku pribúdať
ľudia, dodávajú a vymieňajú v nej knihy a popri tom sa
spoznávajú.
10 chlapcov prípravnej triedy základnej školy v Brezolupoch svojím prístupom ovplyvňuje deti a dospelých, aby
triedili odpad. Raráškovia urobili v škole nástenku. Vyro
bili odpadové nádoby na papier, plasty a komunálny odpad do každej triedy. Po čase chlapci zistili, že obyvatelia
v Brezolupoch nemajú smetné koše na separovaný odpad.
Rozhodli sa riešiť situáciu so starostom obce. Na ich podnet zabezpečil separovaný zber odpadu v celej dedine.
Ako vravia chlapci, ešte im zostáva najťažšia úloha, naučiť
dospelákov, vrátane svojich rodičov, aby nové nádoby
skutočne využívali a odpad triedili.

Kontakty:
eRko – HKSD, Miletičova 7,
821 08 Bratislava
Tel: 02/20 44 52 50, 0907/713 169
erko@erko.sk www.erko.sk,
www.rebrik.sk, www.dobranovina.sk

Dievčatá zo zrnko-stretka Ister si kúpili šijací stroj. Ich
prvým výrobkom boli obšité šatky na hlavu a obrúsky
na prestieranie pre ľudí zo slumov v Ekvádore. Ich kamarátka Nicole odtiaľ pochádza. V lete pri návšteve
príbuzných ich odovzdala niektorým chudobným rodinám
a deťom z útulku, v ktorom bývajú deti trpiace na rako
vinu. Dievčatá im poslali nielen svoje výrobky, ale aj
pekné tašky, ktoré pôvodne dostali ako darček za svoju
službu.
Zrnko-stretko súrodencov Makovníci - pomocníci pozvalo
deti z ihriska, autobusu či ďalších kamarátov, aby s nimi
tvorili nielen spoločenstvo, ale aj malé výrobky. Keďže
im starosta nemohol poskytnúť miestnosť na stretávanie
sa, rozhodli sa jednu z izieb svojho domu premeniť
na dielničku. Dali možnosť aj mamičkám, aby sa mohli
stretnúť a porozprávať.
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EXPEDÍCIA R

8. 7. – 14. 7. 2018, Štiavnické Bane
Na letnom tábore Expedícia R
pre najaktívnejších čitateľov
časopisu Rebrík, na ktorom sa
zúčastnilo 43 detí z celého Slovenska a 9 vedúcich, deti vytvorili
4 čísla časopisu s názvom Denník
námorníka.
Vydali sme motivačné materiály
a publikácie pre deti:
NÁZOV

V roku 2018 sme prostredníctvom
časopisu Rebrík pokračovali v koordinácii
projektu eRka Z horčičného zrnka strom.
Do projektu sa v roku 2018 – v prvom roku
projektu – zapojilo 11 detských skupiniek
na celom Slovensku (232 detí), ktoré
cez pravidelné aktivity vo svojej komunite
pôsobili šírením dobra na svoje okolie. Tak
deti rozbehli napríklad dielničky pre deti
zo susedstva, postavili knihobúdku v mestskom parku, či v škole vytvorili systém
triedenia odpadu aj s kompostoviskom,
ktoré tvorilo základ pre vznik vertikálnej
záhrady.

NÁKLAD

TRI DNI S JEŽIŠOM

5 000 ks

MOJA MAMA MÁRIA

4 000 ks

TIK TAK BLOK 2019

3 600 ks

24 DARČEKOV PRE JEŽIŠKA

4 000 ks

DOBRÁ NOVINA
KOLEDOVANIE U PREZIDENTA

Prezident SR Andrej Kiska prijal 1. januára
2018 zástupcov koledníkov Dobrej noviny
v Prezidentskom paláci. Takmer 25-tisíc koledníkov reprezentovali tri skupinky – z Ľubice,
Prievidze a zo Serede.

OCENENIE RIADITEĽA DN
PREZIDENTOM SR

1. januára 2018 udelil prezident SR Andrej
Kiska spoluzakladateľovi eRka a súčasnému
riaditeľovi Dobrej noviny Mariánovi Čaučíkovi
štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy
za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj
Slovenskej republiky.

VÝSLEDKY 23. ROČNÍKA

V 23. ročníku sa vykoledovalo
1 113 639,18 EUR. Viac ako 24 297 koledníkov
navštívilo spolu okolo 65-tisíc rodín v 1 287
obciach a mestách po celom Slovensku.

DOBROVOĽNÍCI PRE AFRIKU

V roku 2018 sme vyslali piatich dobrovoľníkov, z toho štyroch na tri mesiace
(júl – október) a jedného na päť mesiacov
(júl – december). Dobrovoľníci pôsobili
u projektových partnerov Dobrej noviny
na severe Etiópie v Alitene a Mekelle, v
Ugande v Nkokonjeru a v Keni v Nairobi.
Dobrovoľnícky program bol realizovaný
vďaka podpore SlovakAid.

TÉMA 24. ROČNÍKA

Padlo do úrodnej pôdy – pod týmto mottom
spoznala slovenská verejnosť Ugandu
cez troch partnerov Dobrej noviny. Tvárou
kampane bol Solomon z Domu prozreteľnosti
v mestečku Nkokonjeru v Ugande, ktorý vedú
Malé sestry sv. Františka z Assisi. Aj napriek
svojmu telesnému postihnutiu sú deti veľmi
aktívne, pomáhajú si navzájom.
V Kyabakadde sme spoznali množstvo

SCHVÁLENÁ PODPORA PRE PROJEKTY Z VEREJNEJ ZBIERKY DOBRÁ NOVINA - 23. ROČNÍK

príbehov miestnych farmárov a mladých
ľudí, ktorým pomohla organizácia KRUDEP.
Pred dvoma rokmi podporila Dobrá
novina výstavbu mlyna na kukuricu, vďaka
ktorému dosiahli sebestačnosť vo financovaní vzdelávania detí z mnohých rodín
miestnej komunity.
Na východe Ugandy v Arcidiecéze Tororo
sa vďaka podpore miestnej kancelárie
Caritas aktivizujú farské skupiny. Vďaka
školeniam, mentoringu a grantom rozbiehajú nové podnikateľské zámery. Jedným
z úspešných príkladov je skupina vdov
z dedinky Kwapa, ktoré začali s výrobou
a predajom arašidového masla.

SPOLUPRÁCA SO SLOVENSKÝMI
ORGANIZÁCIAMI

V dňoch 16. – 18. novembra 2018 zorganizovala RmS v spolupráci so Slovenským skautingom a eRkom víkendový seminár o globálnom
vzdelávaní v Banskej Štiavnici. Spomedzi
40 účastníkov bolo viacero hostí a rečníkov
zo Sýrie, Grécka, Talianska a nechýbali ani
občianski aktivisti zo Slovenska. Seminár bol
podporený zo zdrojov GENE a SlovakAid.

Silné vdovy, Kwapa, Uganda, Danica Olexová, 2018

PÚTNICI ZA KLÍMU

22. až 25. novembra 2018 sme sprevádzali
skupinu 12 pútnikov za klímu, ktorí putovali
1 500 km z Ríma do poľských Katovíc na
klimatický summit. Pútnici z Filipín, Tichomoria,
Európy či USA sa počas púte podelili o osobné
príbehy zo svojich komunít, ktoré už negatívne
zasiahli klimatické zmeny. Na organizácii púte
na Slovensku sa spoločne podieľali eRko,
Slovenský skauting a Greenpeace Slovensko.
Vďaka za pomoc však patrí aj mnohým ďalším
dobrovoľníkom, predovšetkým bratom františkánom v Bratislave a bratom pavlínom v Šaštíne,
duchovným otcom, farníkom a rodinám
v Marianke, Stupave a v Kútoch.

SVÄTÉ OMŠE
S VYSLANÍM KOLEDNÍKOV

Počas tretieho adventného víkendu sa konali
slávnostné sväté omše spojené s vyslaním koledníkov. Otcovia biskupi udelili požehnanie a vyslali
viac ako 2 500 koledníkov zo 180 farností. Sväté
omše a sväté liturgie sa konali v Banskej Bystrici,
Bratislave, Hnúšti, Ľubici, v Michalovciach, Nitre,
Prešove, v Ružomberku, Snine, Trnave, Veľkom
Šariši a v Žiline.

KRAJINA

PROJEKTOVÁ OBLASŤ

Rwanda

Sociálne projekty pre deti ulice

Vzdelávacie projekty pre dospelých

20 000, 00 €

Kamerun

Infraštruktúrne projekty

Vzdelávacie projekty pre deti (žiaci a deti s postihnutím)

30 000, 00 €

Uganda

Sociálne projekty pre deti s postihnutím

42 300,00 €

Vzdelávacie projekty pre dospelých

93 706,00 €

Vzdelávacie projekty pre dospelých

42 360,00 €

Zabezpečenie pitnej vody

49 766,85 €

Zdravotnícke projekty

33 600,00 €

Infraštruktúrne projekty (výstavba tried)

38 000,00 €

Infraštruktúrne projekty

46 320,00 €

Poľnohospodárske projekty

25 579,00 €

Afrika

Projekty pápežských misijných diel

50 000,00 €

Vzdelávacie projekty pre deti s postihnutím

27 900,00 €

Južný Sudán

Zdravotnícke projekty

22 735,44 €

Zdravotnícke projekty

23 840,00 €

PROJEKTOVÁ OBLASŤ

Keňa

Sociálne projekty pre deti (deti ulice a deti s postihnutím)

Etiópia

Solomon s kamarátmi, Nkokonjeru, Uganda, Danica Olexová, 2018

197 671,00 €

KRAJINA

Infraštruktúrne projekty

Rozsievaj a buď si istý, že semeno zapustí korene a prinesie svoju úrodu.
(sv. Josemaría Escrivá, Cesta)

Koledníci v Ríme, Martin Ščúry, 2018

ZASLANÁ SUMA

6 100,00 €

Vzdelávacie projekty pre dospelých
SPOLU

Ak zasadíš strom, priťahuješ dážď.
(Africké príslovie)

ZASLANÁ SUMA

10 000,00 €
5 000,00 €

82 671,65 €
858 109,94 €

Výročná správa

2018

Sme organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.
Pomáhame pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí
a mladých na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce
sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.
Svoje poslanie uskutočňujeme cez príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve.

ČLENSTVO

Rok 2018 si budem pamätať ako rok
väčšej pozornosti pre mládež. Po dlhých
rokoch sa našim mládežníckym organizáciam podarilo stretnúť a aktívne
diskutovať s ministerkou školstva.
No v oveľa väčšom meradle sa obrátila
pozornosť k mladým zo strany Cirkvi.
Na jeseň 2018 sa uskutočnila synoda
biskupov na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania. A na čo je vlastne takáto
pozornosť potrebná? Odpoveď ponúka
projekt Z horčičného zrnka strom, ktorý
niesol aj našu ročnú tému 2018/2019.
Deti a mladí potrebujú vypočutie. Nie
byť počuté, ale byť vypočuté. Potrebujú
dôveru, podanú spolupracujúcu ruku
a otvorenosť. Takáto pozornosť prináša
ovocie. Venujte svoju pozornosť nášmu
roku s deťmi a mladými v eRku.

Členovia: 6 428 – z toho 4 215 vo veku do 14 rokov
Skupinky: 320 Obce: 214 Okresy: 54
Pravidelné stretnutia detských spoločenstiev: viac ako 8 464
Začiatok práce s deťmi: r. 1973
Registrácia na MV SR: 3. 10. 1990, reg. č.:VVS/1-900/90-2975
V roku 2018 pracovalo eRko v 39 oblastných centrách na celom
Slovensku. Za ich chod a prácu sú zodpovední dobrovoľníci – vedúci
oblastných centier.
ÚZEMIE

OBLASTNÉ
CENTRÁ

OBCE

SKUPINKY

ČLENOVIA

Západ

5

25

31

690

Nitra

6

39

42

949

Spiš

3

24

39

804

Žilina

6

36

47

932

Východ

7

31

64

1027

Orava-Liptov

6

36

61

1299

Banská BystricaRožňava

6

23

36

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

Tábory
116, pre 6 010 účastníkov
1-dňové podujatia
698, pre 30 318 účastníkov
Viacdňové podujatia
70, pre 1 886 účastníkov
Vzdelávacie podujatia
90, pre 2 274 účastníkov

727

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ERKO JE ČLENOM:

Základom činnosti eRka je
DETSKÉ SPOLOČENSTVO – STRETKO.
Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú spravidla
v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch.
Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov,
modlitby a hier prežívajú deti i vedúci radostné
spoločenstvo. Vďaka stretku robia deti kroky
k osobnej zrelosti a učia sa službe druhým.

SPOLUPRACUJEME:

Medzinárodné podujatia
7, pre 42 účastníkov

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Juraj Králik, predseda eRka
S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne
semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas
a napokon plné zrno v klase. (Mk 4, 26-28)

Pracovné stretnutia, porady
221, pre 2 477 účastníkov
Podujatia pre verejnosť:
32, pre 6 178 účastníkov

eRkodom – vzdelávacie
a (in)formačné centrum
47 podujatí pre viac ako 780 účastníkov
Metodicko-formačný časopis Lusk
4 čísla – priemerný náklad 480 ks/číslo

Pre deti a s deťmi
Vypni telku, zapni seba!
28. 5. – 3. 6. 2018
Heslo: S.O.S. – Spolu Osloboďme Slová!
Do 18. ročníka kampane sa zapojilo 4 700
detí zo 130 obcí z celého Slovenska. Počas
týchto dní pripravilo pre nich zážitkový
program 860 dobrovoľníkov. Do kampane
sa zapojilo 107 detských skupín a 18 škôl.
Biblické stretká
pôstne obdobie
Téma: Odpustenie ako
cesta k pokoju
Sviečka za nenarodené deti
2. november
eRkári boli vyzvaní k spomienke a modlitbe
za nenarodené deti prostredníctvom letákov,
mailov, cez www.erko.sk a cez facebook.

Misijné púte detí
12. máj
Rajecká Lesná, Levoča a Obišovce,
spolu viac ako 3 300 účastníkov
26. máj
Marianka, putovalo 788 účastníkov
Deň počatého dieťaťa
19. 3. – 25. 3. 2018
Slogan kampane Fóra života:
Ďakujem, že som.
Rozdali sme 18 000 letákov a 550
plagátov propagujúcich úctu k životu
a pomoc ženám v krízových situáciách.
Detský čin pomoci
Október 2018
Heslo: V spoločnom nasadení
Zapojilo sa viac ako 2 125 detí a 398
vedúcich detských skupín v 79 obciach.

K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko.
Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky
byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky. (Mk 4, 30-32)

VZDELÁVANIE A FORMÁCIA DOBROVOĽNÍKOV

FINANCIE A ORGANIZÁCIA

Uskutočnili sa pravidelné kurzy:
Začíname (8 kurzov, 216 účastníkov)
a Kurzy pre násťročných (3 kurzy,
77 účastníkov), akreditované Základné
kurzy (3 kurzy, 92 účastníkov),
akreditovaný Kurz o táboroch (1 kurz,
34 účastníkov) a ďalšie vzdelávacie
podujatia a workshopy na celoslovenskej
i oblastnej úrovni.

Najvyšší orgán hnutia tvorený zástupcami území
a predsedom hnutia je CELOSLOVENSKÁ RADA.
Medzi zasadnutiami ju zastupuje predsedníctvo.

V apríli sa ukončil 7. ročník Dobrovoľníckej univerzity. 23 študentov absolvovalo
dva tréningové semináre, diaľkové
štúdium lekcií a 5 praktických činov
v odbore päť zručností dobrovoľníka.

ROČNÁ TÉMA

V októbri sa opäť uskutočnilo podujatie
Baterka, na ktorom sa regionálni lídri
eRka cez tému Vôňa vzkriesenia dozvedeli
viac o krstnom povolaní a v prednáške
o vysnívanej samospráve pre deti si priblížili
základné predpoklady úspešnej spolupráce so samosprávou.
Na jar sme základné know-how o vedení
detskej skupinky v eRku premietli
do novej pracovnej príručky Môj
stretkoblok. Je určená pre všetkých, ktorí
začínajú viesť detské stretko alebo už ho
vedú, a taktiež ako pomôcka pre supervízorov animátorov. Prácu s touto príručkou
sme integrovali aj do kurzov Začíname
a do Základných kurzov.

Ucelený tematický program na školský
rok, ktorého cieľom je rozvoj osobnosti
eRkárov.

pokoja ako podčiarknutie úlohy slov,
dialógu, miernosti a pravdivosti v reči
v snahe o pokoj.

Ukončili sme ročnú tému DOBROdružstvo pokoJA. Jej obsahom bolo
predstaviť deťom a animátorom pokoj
ako poriadok v srdci človeka, o ktorý
je nutné sa starať. Dôraz sme kládli
na to, že pokoj vo vzťahoch a v našej
spoločnosti nie je iba bezvojnový stav,
ale že má mnohé podoby a je preň
nutné vyvinúť aj veľa úsilia. Do centra
pozornosti sme postavili tri kľúčové
čnosti: veľkodušnosť ako schopnosť
pozrieť sa ponad smutné fakty a
prekonať znechutenie z problémov,
starostlivosť ako nutnosť prekonať
izoláciu znepriatelených strán a jazyk

Od septembra sme cez tému Z malého
zRnka strom povzbudzovali deti
a mladých k dobročinnosti. Odštartovali
sme ju na Národnom stretnutí mládeže
P18 v Prešove na „eRko mieste angažovanosti“, na ktorom sa zúčastnilo asi 200
mladých. Patrónom ročnej témy je svätý
František z Assisi. Námety na motívy
RT sa objavujú v Lusku, v kampaniach
eRka a na eRko blogu. Téma detskej
participácie zaznela vďaka ročnej
téme na Maxistretkách. Na podporu
ročnej témy sme vytvorili web erko.sk/
zrnkostrom.

ĎAKUJEME
FINANČNÝ PREHĽAD ERKA ZA ROK 2018

Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina
Darcovia 2 % z dane

Podiel

VÝNOSY

Suma

Efektívne plnenie cieľov eRka zabezpečuje činnosť
KOMISIÍ. Členmi sú dobrovoľníci eRka. V eRku pracuje
viacero komisií – metodicko-vzdelávacia, duchovno-pastoračná, zahraničná, kontrolná a komisia Dobrej
noviny.

Verejné zdroje SR

226 544 €

12 %

77 951 €

5%

0€

0%

314 340 €

17 %

V roku 2018 sme ukončili prvé trojročné obdobie
novej štruktúry so siedmimi územiami pod vedením
koordinátorov. Územné tímy v zložení: koordinátor,
administrátor, programový koordinátor, kňaz, člen
predsedníctva, vedúci oblastných centier a zástucovia
z komisie Dobrej noviny sa na svojich stretnutiach
zaoberali životom eRka v oblastných centrách
a plánovaním spoločných akcií. Identifikovali potreby
stretiek a animátorov vo svojich územiach.

Príspevky z 2%

16 856 €

1%

Tržby z vlastných produktov

99 675 €

5%

Dobrá novina - zbierka 23. Ročník

1 113 639 €

60 %

Spolu

1 849 005 €

100 %

Mzdy, odvody, dohody

247 361 €

14 %

Náklady na podujatia a cestovné

398 479 €

22 %

Náklady na služby

151 497 €

8%

31 515 €

2%

946 618 €

52 %

29 219 €

2%

1 804 689 €

100%

V priebehu roku 2018 sme sa aktívne venovali
pôsobeniu oblastných centier eRka, preto bola
hlavnou témou Celoslovenskej rady v marci téma
Lídri. Vyjasnili sme si víziu líderskej pozície vedúcich
oblastných centier a budeme sa jej venovať aj v roku
2019.
V oblasti členstva sme vytvorili vlastný elektronický
evidenčný systém členstva s názvom Členská zóna
a registračné listy pre deti a vedúcich. Vedúcich sme
školili v téme ochrany detí a kódex o ochrane detí sme
zapracovali do prihlášky pre vedúcich.
Do druhého ročníka sprevádzania nových VOC formou
stretnutí a rozhovorov (gaučing) sa zapojilo 7 nových
VOC a 5 supervízorov, ktorí ich sprevádzali v prvom
roku ich služby.

Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú,
druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú. (Mk 4, 8)

Granty
Úroky
Príspevky členov, darcov a iné

NÁKLADY		

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

Hospodársky výsledok z účtovnej závierky

44 316 €

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Fond na podporu umenia
SlovakAid
KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG ZASTÚPENIE NA SLOVENSKU
Bratislavský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Hronské Kľačany, Krásno nad Kysucou, Lendak, Liesek,
Likavka, Liptovský Hrádok, Markušovce, Novoť, Ochodnica,
Oravská Lesná, Sereď, Veľká Lomnica, Žilina a 21 ďalších
obecných a mestských úradov
KBS – Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky
RKC farnosť Vrútky a ďalšie
Arcibiskupstvo Košice
Missio – Pro Europa, Rakúsko
ERASMUS+
Global Education Network Europe
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia ZSE
Mlyn Klepáč n. f.
BRAMA-SK s. r. o., Hollen s. r. o., Yanfeng Europe Automotive
Interior
Pravidelní darcovia a podporovatelia eRka
Podporovatelia časopisu Rebrík a mnohí ďalší
individuálni darcovia

–

Účtovníctvo je každoročne overené auditorom.

Svet zmenia iba ľudia, ktorí sa zaň angažujú a ktorí s ním pôjdu na periférie i doprostred špiny.
( Pápež František, DOCAT)

