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Občianske združenie Health Initiatives Association (HIA o. z.) je registrované Ministerstvom 

vnútra SR od 7.10.2011 pod registračným číslom: VV/1-900/90-382 25. 

 

1. Cieľ a vízia   

Cieľom a víziou občianskeho združenia HIA je zlepšenie zdravotnej situácie pre ľudí žijúcich 

s HIV/AIDS, siroty, ľudí v núdzi a chudobe, zraniteľných a sociálne znevýhodnených jedincov 

cestou poskytovania kvalitnejších zdravotníckych služieb, a implementáciou konkrétnych 

projektov pre zlepšenie vzdelania, sociálneho statusu a pozície v rámci afrických komunít. 

 

2. Činnosť o. z. HIA v rokoch 2016 - 2020 

Občianske združenie HIA na Slovensku má dôležitú podpornú úlohu pre fungovanie HIA 

NGO v Ugande, najmä v oblasti „fund-raisingu“ určenej na rozmanité ciele v Ugande, 

koordináciou finančnej podpory detí a mládeže vo vzdelaní prostredníctvom sociálneho 

programu. Rovnako dôležitou je aj podpora kontinuálneho vzdelávania našich zamestnancov 

a v neposlednom rade aj podpora seniorov, ktorá je najmladšou z našich aktivít (od 10/2018).  

Prostredníctvom sociálneho programu, vďaka jednotlivým dobrodincom, môžeme k našim 

klientom pristupovať individuálne, a tým pokryť rôzne potreby detí a mládeže, ktorí často na 

tomto svete ostali sami a bez nádeje. 

 

Tabuľka č. 1 - Sociálny program - podpora vzdelávania a sociálneho zabezpečenia (2016-2020)   

 2016 2017 2018 2019 2020 

základné školy 57 60 63 60 50 

stredné všeobecné školy 6 8 10 10 14 

stredné priemyselné školy a učňovky 7 11 12 11 16 

vysoké školy (vzdelávanie zamestnancov) 1 2 7 7 8 

sociálne zabezpečenie („social welfare“) 4 4 2 1 1 

Spolu 75 85 94 89 89 

 

Prostredníctvom rôznych vzdelávacích, či kultúrnych aktivít na Slovensku, sa nám 

podarilo finančne pomôcť s výstavbou novej budovy kliniky, administratívnej budovy 

a komunitnej haly, doplniť „Fond záchrany“, z ktorého sa snažíme zabezpečiť všetko potrebné 

na riešenie špecializovaných vyšetrení, fyzioterapiu, invalidné vozíky, pomôcky pri chodení 

a špeciálne ortézy, potrebné chirurgické zákroky a chemoterapiu pre onkologických pacientov.  

 

V spolupráci s programom „Dobré srdce“ Tatrabanky sme podporili zasa seniorov - 

zabezpečili im základné potreby - matrace, návliečky, plastové umývadlá či hygienické 

potreby. Vďaka jednému slovenskému seniorovi, ktorý oslavoval 70-tiny, a chcel sa podeliť aj 

s rovesníkmi v Ugande, sme teda našim starkým pripravili aj oslavu s pohostením. 



 
Tabuľka č. 2 - Podpora seniorov 

 2018 2019 2020 

aktívne v programe 3 5 10 

opustili nás 0 0 2 

Spolu 3 5 12 

 

V rokoch 2016-2020 sme pomohli vyškoliť dobrovoľníkov, 

ktorí sa zapojili do pomoci priamo na HIV/AIDS klinike Jána 

Pavla II. v Buikwe-Lubanyi.  

 

Vďaka ďalšiemu dobrovoľníkovi Danielovi a o. Martinovi 

Šafárikovi sme mohli v roku 2017 investovať do kúpy 

pozemku na farmárčenie (tzv. „Farming program“) 

 

V čase, keď sme sa presťahovali do novej budovy, sa čoraz 

častejšie stávalo, že sa naše staré projektové auto sa každú 

chvíľu kazilo a poruchy boli čoraz menej opraviteľnejšie. 

Pomocou portálu Ľudia Ľuďom a ďalším dobrodincom sa 

nám podarilo kúpiť novšie auto: 19-ročného Harriera.  

 

3. Súhrnný prehľad financií 

V nasledovných tabuľkách sú rozpísané hlavné kategórie financií. Z príjmov je 

zaujímavá hodnota 2 resp. 3 %.   

Výdavky sme zoskupili do väčších kategórií, avšak tieto sa v priebehu rokov menili 

podľa potrieb v Ugande. Nemennou časťou ostávajú financie na sociálny program, teda 

vzdelávanie, od individuálnych darcov.  



V roku 2016 bola aktuálna výstavba kliniky a priľahlých budov a individuálna pomoc pri 

kúpe projektového auta, či humanitárna pomoc v Ngore, aby sme predišli hladomoru - 

nakoľko rozsiahle sucho neprialo úrode, a tak sa nám podarilo pomôcť aspoň 2 štátnym 

školám, kam chodili deti podporované HIA, a zároveň zapojiť komunitu, čo malo aj edukačný 

rozmer.  

Rok 2016 suma [€] [%]  Rok 2017 suma [€] [%] 

Príjmy celkom 78 001,21 -  Príjmy celkom 79 320,64 - 

2 % z daní 7 301,15 9,4 %  2 % z daní 5 548,47 7,4 % 

Výdavky 81 045,00 -  Výdavky 75 355,72 - 

Sociálny program  22 150,00 27,3 %  Sociálny program 25 823,53 34,3 % 

Chod kliniky* 35 542,86 43,9 %  Chod kliniky 10 167,00 13,5 % 

Liečebná indiv. podpora 4 759,28 6 %  Liečebná indiv. podpora 1 607,00 2,1% 

Projektové auto v UG 8 438,00 10,4 %  „Farming program“ 15 000,00 20,0 % 

Humanit. pomoc Ngora 7 598,90 9,3 %  Knižnica 1 880,00 2,5 % 

Podpora dobrovoľníkov 1 208,54 1,5 %  Administratíva 1 529,72 2,0 % 

Administratíva 1 347,42 1,6 %  Internátne balíky, SKCH 13 800,00 18,3 % 

*  a ostatné individuálne dary na výstavbu 

 

Zaujímavým „projektíkom“ bolo aj otvorenie gynekologickej ambulancie so 

sonografickým vyšetrením, ktorú sme získali za finančnej podpory zorganizovanej ďalšej 

osôbky s veľkým srdcom, Lucky Suďovej. Pre svoju jedinečnosť stojí za zmienku projekt 

„Ochutnaj ugandskú kuchyňu“, kde by sme chceli návštevníkom ukázať ako sa pestujú 

plodiny z „bežnej“ kuchyne, a pre zahraničných návštevníkov ho spojiť aj s ochutnávkou. 

 

V roku 2018 sme dobudovali chlapčenský domček v projekte „Útulne u Harriet“, kde 

už od roku 2015 nachádzajú prístrešok deti - úplné siroty počas školských prázdnin, keď sa 

ostatní vracajú z internátov domov na prázdniny. Tiež ho využívame ako útočisko pre týrané, 

či nechcené deti, kým im nájdeme iný „domov“. 

Rok 2018 suma [€] [%]  Rok 2019 suma [€] [%] 

Príjmy celkom 61 998,16 -  Príjmy celkom 66 509,57 - 

2 % z daní* 0   2 % z daní 7 226,39 9,1 % 

Výdavky 55 381,13 -  Výdavky 79 020,77 - 

Sociálny program  34 641,00   Sociálny program 35 050,96 44,4 % 

Chod kliniky, ChO** 12 439,89   Chod kliniky 21 617,17 27,4 % 

Gynekolog. ambulancia 1 160,55   Seniori, TTB a oslava  1 980,00 2,5 % 

Útulňa u Harriet 4 513,56   Útulňa u Harriet 770,00 0,9 % 

Ochutnaj UG kuchyňu 715,00   Libanon 9 000,00 11,4 % 

Administratíva 1 918,06   Administratíva 3 376,25 4,3 % 

*nesplnili sme podmienky pre registráciu 

** ChO - lieky na chronické ochorenia 



Rok 2020 suma [€] [%]  Rok 2020 suma [€] [%] 

Príjmy celkom 71 459,39 -  Výdavky 55 153,00 - 

2 % z daní* 8 258,67   Sociálny program 33 427,00 60,6 % 

Libanon - Beirut 2 960,00   Chod kliniky 15 567,00 28,2 % 

    Seniori 2 620,00 4,8 % 

    Útulňa u Harriet 1 644,00 3,0 % 

    Administratíva 1 895,00 3,4 % 

 

 

4. Záverečné poďakovanie 

Možno sme ich nikde menovite nespomenuli, avšak ich nosíme stále v srdci a sme nesmierne 

vďační jednotlivcom, ktorí nám na mesačnej báze posielajú svoje príspevky. V roku 2020 sme ich 

mali 43 a mesačne nám pomôžu sumou 770€. Áno, sú to tie povestné 4444 a 3333. Ďakujeme! 

Vďační sme aj Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a učiteľom i študentom 

z Piaristického gymnázia v Trenčíne. 

 

Rovnako neúnavne nám pomáhajú na Orave. Veľká vďaka teda patrí mestu Trstená a speváckemu 

zboru „Mária“ z Trstenej a ich hosťom.  

 

 
 

Na záver, no v neposlednom rade, chceme poďakovať za čas a námahu všetkým našim 

dobrovoľníkom Sociálneho programu na Slovensku, ktorí sedia nad správami pre dobrodincov 

a prekladajú z ugandskej angličtiny do slovenčiny, čo sa dialo za uplynulé školské obdobie.   

 

Ďakujeme aj všetkým členom občianskeho združenia, za vašu odbornú a nezištnú podporu, 

bez vás by sme mnohé veci nerobili. Ďakujeme! 

 

Silvia Manduchová, riaditeľka o. z. HIA.  


