Podporené projekty

Buď svetlo!
ADRA Slovensko
ADRA Slovensko je slovenská humanitárna a rozvojová organizácia, ktorá pôsobí v
nízkopríjmových krajinách i na Slovensku. V rámci projektu zrealizovali technické
riešenie záložných zdrojov elektrickej energie pre nemocnicu Itibo v africkej Keni a to
prostredníctvom dieselového generátora a fotovoltických panelov so záložnými
batériami. Vzhľadom na oblasť, v ktorej sa nemocnica nachádza a časté výpadky
elektriny, záložné zdroje zabezpečia prevádzku najmä operačných sál a jednotky
intenzívnej starostlivosti aj v čase výpadku, čím sa zníži ohrozenie pacientov.
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Domov pre dieťa je rodina
Návrat, o.z.
Návrat je nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Združenie
prostredníctvom 30 odborných zamestnancov v 11 regionálnych centrách a poradenských miestach poskytuje komplexné odborné služby v oblastiach náhradnej
rodinnej starostlivosti a sanácii rodín v ohrození s cieľom rozvoja
vzťahov rodičov a detí. Svoje aktivity rozšírili aj o ponuku
špecializovaných služieb v sociálne vylúčených lokalitách, kde žije
vysoký podiel rodín hlboko pod hranicou chudoby.
Vďaka podpore z Nadácie EPH mohol profesionálny tím Návratu
ovplyvňovať súčinnosť a kvalitu intervencií odborníkov aj ďalších
organizácií, ktoré sú v konkrétnych prípadoch súčasťou riešenia
problémov rodín (sudcovia, pracovníci detských domovov,
príslušných úradov a ďalších inštitúcií). 150 rodín v kríze so 600 deťmi
v 11 lokalitách v 4 regiónoch. Vďaka podpore profesionálov v teréne
sa rodičia aktivizujú a postupne sa im zvyšujú kapacity, aby sa
venovali deťom a zlepšili starostlivosť o ne natoľko, aby deti nemuseli
byť umiestnené v inštitúcii. Vďaka terapii sa rodičia cítia
kompetentnejší a menej preberajú nezdravú zodpovednosť za
negatívne správanie detí (záchvaty zúrivosti, tzv. poruchy správania,
vzťahové problémy). Rodičia sa v dôsledku terapie stávajú
tolerantnejšími a pružnejšími v reagovaní na emócie detí a dokážu
byť pre deti oporou.
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Postav si dom a zmeň si život
nezisková organizácia Projekt DOM.ov

Hlavným cieľom neziskovej organizácie Projekt DOM.ov je zlepšenie života rodín z marginalizovaných sociálne a priestorovo vylúčených komunít, prostredníctvom
svojpomocnej výstavby legálnych nízko nákladových rodinných domov za aktívnej pomoci organizácie. Výsledkom činnosti je udržateľná, celková pozitívna zmena
života rodiny, ovplyvnená novým plnohodnotným bývaním a nadobudnutými vedomosťami a zručnosťami získanými pred a počas výstavby. Ako výsledok podpory z
nadácie vzniklo 18 legálne postavených domov, čím si 18 rodín zvýšilo kvalitu života. Ďalších 35 rodín sa pripravuje v rámci 6 obcí na novú výstavbu a ďalších 10 obcí
prejavilo záujem sa do projektu zapojiť. Plánom organizácie je do 2 rokov postaviť ďalších 100 domov.
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Lačho Pastiris
Rímskokatolícka farnosť Letanovce
Rímskokatolícka farnosť v Letanovciach sa v roku 2014 pustila do výstavby Misijného a
komunitného centra Dobrý pastier - Lačho pastiris v rómskej osade Strelník s približne 1000
obyvateľmi. Cieľom centra je realizovať rôzne duchovné, kultúrne, spoločenské či vzdelávacie
aktivity v prospech miestnej rómskej komunity. Otvorenie centra prebehlo v decembri 2019 a sme
radi, že sme mohli prispieť k dobudovaniu a dovybaveniu priestorov Lačho pastiris.
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Prepravné kapacity charity
Slovenská katolícka charita
Ako dodať jedlo a iný potrebný materiál ľuďom v núdzi bez poriadnej dodávky? Slovenská
katolícka charita si za cieľ zobrala podporiť distribúciu materiálnej a potravinovej pomoci
tam, kde je najviac potrebná. Takúto pomoc získavajú od jednotlivcov, organizácií či
reťazcov, no jej vyzdvihnutie a prerozdelenie je už v rukách charity. Najmä v prípade
potravín s končiacou dobou trvanlivosti je nevyhnutné ich rozviesť v čo najkratšom čase
vozidlom s dostatočnou kapacitou. Prostredníctvom podpory z Nadácie EPH zabezpečila
charita 3 dodávkové automobily, čím pokryli bratislavskú a trnavskú arcidiecézu a severné
časti Slovenska. Prajeme veľa šťastných kilometrov a tony rozvezeného materiálu tým, čo
to potrebujú.

