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Základné informácie 

 

Podporiť skrze našu organizáciu môžete buď študentov - platíme zvyčajne školné a uniformu, alebo dieťa v 

núdzi - tam sa prispieva na stravu a na ostatné individuálne potreby často krát operácie, ošetrenia a 

rehabilitácie... 

 

V Ugande, v mestečku Buikwe máme našu Detskú HIV kliniku (v spolupráci s Vysokou školou sv. Alžbety) a 

okrem liečby poskytujeme aj podporu tých najslabších a najzraniteľnejších, t.j. detí. Nakoľko je školstvo v 

Ugande platené bez rozdielu či štátne alebo súkromné, a veľká väčšina rodín nie je schopná to zo svojich 

príjmov utiahnuť, rozhodli sme sa im pomáhať aj takto. 

 

Deti do programu zaraďujeme na základe interného bodovacieho systému, ktorým hodnotíme, či je dieťa HIV 

pozitívne alebo nie, či má rodičov alebo je sirotou, či už niekoho z rodiny podporujeme a pod. 

 

Nakoľko väčšina škôl - základné a stredné - fungujú formou trimestrov (3 mesiace škola, skoro mesiac voľno), je 

možné sa do programu zaradiť vždy v takomto termíne. Školský rok je totožný s kalendárnym a prvý trimester 

sa začína koncom januára, druhý v máji a tretí v septembri.  

 

Aké sú možnosti? 

Ideálne je, ak môžete prispievať na mesačnej báze prevodom na účet s jedinečným variabilným symbolom, na 

základe ktorého vieme platbu identifikovať. 

 

Ceny sa pohybujú okolo 50,-/4 mesiace pre základné školy a cca 200-300,-/4 mes. pre stredné školy (tieto sú 

väčšinou internátne a v cene je zahrnuté aj ubytovanie a strava. 

 

Aby sme sa vedeli pohnúť ďalej, dajte mi vedieť akou sumou mesačne by ste vedeli prispievať. Následne Vám 

pošlem informácie o dieťati, ktoré Vašu pomoc potrebuje. Ak sa rozhodnete pre podporu, podpíšeme 

darcovskú zmluvu o podpore a môžete začať s podporou na náš účet vo VÚB. 

 

Vždy keď sa skončí trimester, informujeme darcov o prospechu ich zverenca a je dobrým zvykom posielať si 

listy... 

 

Čo sa financuje v rámci SP 

- školský poplatok (trimestrálne/semestrálne) 

- uniforma vrátane čiernych topánok (1x do roka) 

- internátny balíček - matrac, prikrývka, posteľná bielizeň, moskytiera, plechový kufor so zámkom na osobné 

veci (pri nástupe do internátnej školy) 

- Wellfare – nutričná podpora 

- ostatné veci (zriedkavo, ak nemajú žiadnu rodinu) 
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