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Zdravotná starostlivosť pre chudobných v Gasure, Burundi
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Detský domov sv. Cecílie, Lesotho
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Misijné centrum pre deti a mládež v rómskej osade Jarovnice, Slovensko
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          Základná internátna škola v Keni

A5-2013 Alzbeta_schody A5  07/08/2013  16:24  Stránka 5



Nava Sanidhya Children’s Home, India
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Výučba v nemocnici Rumbek, Južný Sudán    
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9 resocializačných zariadení pre deti ul
ice

7 detských domovov s poskytovanou liečbo
u HIV

9 detských domovov

16 kliník, nemocníc a iných zdravotných z
ariadení

5 antimalnutričných centier

7 vysokoškolských programov v zahraničí

4 základné školy

3 azylové centrá

1 HIV diagnostické centrum

1 humanitárny projekt

5 projektov pre bezdomovcov

6 ďalších projektov

Vďaka extrémnemu úsiliu našich sociálnych pracovníkov a lekárov a vďaka našim nebeským a pozemským patrónom sa nám

podarilo pomáhať prostredníctvom viac, ako šesťdesiatich humanitárnych a rozvojových projektov. Naša pomoc je zameraná

predovšetkým na zdravotníctvo, školstvo a sociálnu prácu. Úspech nemôžeme pripísať našej šikovnosti či obratnosti, ale 

najmä Božiemu požehnaniu a túžbe našich spolupracovníkov uskutočňovať výzvu Božej a ľudskej solidarity. Úprimná vďaka

všetkým lekárom, sestrám, logistom, sociálnym pracovníkom, ale aj referentom, úradníkom, šoférom, starým a chorým, ktorí

sa za nás modlia. Je jedno, či nám posielajú tisíce eur alebo jeden Otčenáš. Podstatné je, že cítia solidaritu s druhými.

profesor MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc, zriadovateľ Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
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Zubná starostlivosť, Palau
Miesto: Palau, st. Koror

Charakter pomoci: Zubná starostlivosť

Význam projektu: Edukácia a prevencia orálneho zdravia u detí na školách a škôlkach,
zaškolenie zdravotníckeho personálu na menej náročné úkony v ústnej
dutine

Náklady na projekt: 13 600 USD
ročne

Hlavný sponzor: Vysoká škola
zdravotníctva
a sociálnej
práce svätej
Alžbety, n.o. 

Realizátor projektu: Vysoká škola
zdravotníctva
a sociálnej
práce svätej
Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 stomatológ

Vznik: 2012

1
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Sirotinec sv. Ondreja DongLac, Hanoi, 
Vietnam

Miesto: Vietnam, Hanoi

Charakter pomoci: Centrum, ktoré 
poskytuje ubytovanie,
vzdelávanie a výchovu
detí, ktoré predtým
žili na ulici

Význam projektu: 18 detí, ktoré majú
kde spať a majú 
možnosť prežiť 
budúcnosť, akú si
všetky deti zaslúžia

Náklady na projekt: 25 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o

Realizátor projektu: Austrálska organizácia: 
Blue Dragon

Slovenský personál: jeden logista

Vznik: 2008

2
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Detský domov Thien An v delte Mekongu, Vietnam 

Miesto: Vietnam, Can Tho

Charakter pomoci: Súkromný sirotinec, ktorý založili 
a vedú dve vietnamské ženy, katolíčky, 
Mary a Rosa. Domov poskytuje starostlivosť 
56 deťom. Väčšinou ide o siroty, 
alebo opustené deti vo veku od 8 do 15 rokov, 
ale v domove sú aj novorodenci 
a deti až po 21 rokov. 

Význam projektu: Pomoc deťom, ktoré 
stratili svojich 
príbuzných

Náklady na projekt: 7 550 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv.
Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Rose Tran Bach Yen 
a Mary Dao Thi Huong
pod dohľadom slovenského
logistu

3
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Pomoc HIV pozitívnym sirotám vo Vietname 

Miesto: Vietnam, Ho Či Minovo mesto

Charakter pomoci: Starostlivosť o HIV pozitívne siroty 
staršie ako 12 rokov

Význam pomoci: V detskom domove dostávajú deti komplexnú
starostlivosť. Okrem liečby a sociálnej
starostlivosti kladieme dôraz na to, aby
sa deti naučili samostatnosti

Náklady na projekt: 52 000 USD na 2,5 roka

Hlavný sponzor : Vysoká škola 
zdravotníctva 
a sociálnej práce 
sv. Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Pastoral Care Comittee,
arcidiecéza 
Ho Či Minovho mesta

Slovenský personál: 0

Vznik: 2011

4
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Liečebný domov pre deti s HIV/AIDS,
House of Smile, Phnom Penh, Kambodža

Miesto: Kambodža, Phnom Penh

Charakter pomoci: Ubytovanie, sociálna 
starostlivosť, liečba
HIV/AIDS sirôt a polosirôt
nakazených vírusom HIV, 
pomoc ich rodinným 
príslušníkom

Význam projektu: 30 sirôt a polosirôt 
s poskytnutím sociálneho
zabezpečenia, vzdelania 
a liečby HIV, ku ktorej 
by nemali prístup

Náklady na projekt: 65 570 USD ročne

Hlavný sponzor: Nadácia J&T

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o.
OZ Dvojfarebný svet

Vznik: 2006

5

foto: Mária Candráková
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Klinika Sv. Maximiliána Kolbeho, House of Family,
Phnom Penh, Kambodža
Miesto: Kambodža, Phnom Penh
Charakter pomoci: Ubytovanie, 

sociálna starostlivosť, 
liečba HIV/AIDS sirôt 
a polosirôt nakazených vírusom
HIV, pomoc ich rodinným 
príslušníkom, podpora HIV 
pozitívnych detí v rodinách

Význam projektu: 47 sirôt, ktoré by inak nemali
prístup k liečbe HIV, 
vzdelaniu a sociálnej starostlivosti

Náklady na projekt: 87 780 USD ročne
Hlavný sponzor: OZ Dvojfarebný svet a

Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o. 

Realizátor projektu: OZ Dvojfarebný svet
Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 lekár, 1 logista
Vznik: 2003
Patrón: Svätý Maximilián Kolbe, poľský Františkán, 

misionár v Japonsku a v Číne, zavraždený nacistami v Osvienčime

6
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Detská klinika bl. Petra Pavla Gojdiča 
pre deti s HIV/AIDS, Kambodža

Miesto: Kambodža, Sihanoukville 

Charakter pomoci: Ubytovanie, sociálna starostlivosť, liečba
HIV/AIDS sirôt a polosirôt nakazených vírusom
HIV, pomoc ich rodinným príslušníkom

Význam projektu: Fakulta bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove 
podporila existenciu domu s kapacitou 
pre 30 sirôt, ktorým je v projekte 
poskytnutá liečba HIV
a sociálna starostlivosť 

Náklady na projekt: 40 000 EUR ročne

Hlavný sponzor: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
svätej Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
svätej Alžbety, n.o.

Vznik: 2009

Patrón: Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, 
biskup a zakladateľ Diecéznej charity v Prešove, 
umučený v Leopoldove 

7

foto: Mária Candráková
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House of Family I pre deti s HIV/AIDS, 
Sihanoukville, Kambodža
Miesto: Kambodža, Sihanoukville 

Charakter pomoci: Ubytovanie, sociálna
starostlivosť, liečba HIV/AIDS
sirôt a polosirôt nakazených
vírusom HIV, pomoc ich rodinným
príslušníkom

Význam projektu: 30 sirôt, s prístupom k dovtedy
nedostupnej zdravotnej
starostlivosti, ktoré po začatí
liečby sú na nerozoznanie od
zdravých detí a rozvíjajú sa
štúdiom na školách 

Náklady na projekt: 40 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o. 
Nadácia Jutex

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.
OZ Dvojfarebný svet

Slovenský personál: 1 lekár, 1 logista

Vznik: 2008 

8
foto: Mária Candráková
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House of Family II Sihanoukville,
Kambodža

Miesto: Kambodža, Sihanoukville 

Charakter pomoci: Ubytovanie, sociálna starostlivosť, liečba
HIV/AIDS sirôt a polosirôt nakazených
vírusom HIV, pomoc ich rodinným 
príslušníkom

Význam projektu: Počet HIV pozitívnych sirôt prekročil 
možnosti dvoch domov, ktoré v Sihanoulville
prevádzkuje Vysoká škola svätej Alžbety.
Vznikol preto nový domov pre ďalších 
desať detí s poskytovanou liečbou HIV 
a sociálnou starostlivosťou. 
V domčeku žijú najmä staršie deti 
a prostredníctvom programu: „Dom na pol
ceste“ sa učia samostatnosti

Náklady na projekt: 20 000 EUR ročne

Hlavný sponzor: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce svätej Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce svätej Alžbety, n.o.

Vznik: 2011

9

foto: Mária Candráková
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Adopcia na blízko pre Kambodžu, Dvojfarebný svet

Miesto: Kambodža, Phnom Penh a Sihanoukville / Slovensko, Bratislava

Charakter pomoci:  Zbieranie finančných prostriedkov od rodín na Slovensku pre deti 
z liečebných domov v Kambodži, House of Family Sihanoukville 
a Phnom Penh a House of smile, ktoré majú zabezpečiť HIV pozitívnym
deťom štart do budúcnosti 

Náklady na projekt: 3 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Občianske združenie Dvojfarebný
svet, 
Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.
a individuálni podporovatelia
detí

Realizátor projektu: Občianske združenie Dvojfarebný
svet, www.dvojfarebnysvet.sk
a Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 logista na Slovensku, 
1 logista v Kambodži

Vznik: 2008

www.dvojfarebnysvet.sk

10
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Školský projekt Kommar Chlad AnDong, Kambodža

Miesto: Kambodža, Phnom Penh 

Charakter pomoci:  Sprostredkovanie prístupu k vzdelaniu pre chudobné 
a zanedbané deti zo slumu AnDong v PhnomPenh

Význam projektu: Prístup k základnému vzdelaniu deťom 
z chudobných rodín zo slumu, ktoré 
nenavštevujú školu pre zlú ekonomickú 
a sociálnu situáciu v rodine. 
Poskytovanie sociálneho a zdravotného 
poradenstva

Náklady na projekt: 1 700 EUR ročne

Hlavný sponzor : Katedra misiológie Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce 
svätej Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Katedra misiológie
Vysokej školy 
zdravotníctva 
a sociálnej práce
svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: vedúci katedry, 
asistentka, logista

Vznik: 2008

11
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Podpora detí väzenkýň v Kambodži

Miesto: Kambodža, Prey Sar

Charakter pomoci:  V obci Prey Sar sa nachádza najväčšia väznica
pre ženy. Projekt sa zameriava na ich deti
narodené vo väzení, alebo vyrastajúcimi za
múrmi väznice. V roku 2010 žilo vo väznici 
so svojimi matkami 13 detí vo veku od dvoch 
do šiestich rokov. Vzhľadom na to, že denný
rozpočet na jedného väzňa v Kambodži 
je 30 centov, deti nedostávajú dostatočnú
výživu a ich potreby vzdelávania sú potlačené

Význam projektu: Projekt každý deň na niekoľko
hodín vytiahne deti z väzenských
ciel a poskytuje im potrebnú
starostlivosť. Cieľom nie je len
prežitie detí, ale najmä ich
lepší štart do budúcnosti

Náklady na projekt: 5 000 EUR

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce Svätej
Alžbety, n.o. 
a Amade Cambodge

Realizátor projektu: Amade Cambodge

Vznik: 2010

12

Cesta medzi väznicou 
a domom pre deti
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Antimalnutričné centrum Manvi, India 

Miesto: India, štát Karnataka, 
Manvi a okolité dediny

Charakter pomoci: Antimalnutričné centrum

Význam projektu: Zabránenie úmrtiam detí na
malnutríciu. Do projektu
je zahrnutých sto
päťdesiat detí, ktoré
trpia podvýživou. Deťom sa
poskytuje sušené mlieko
a ovsená kaša. Rodičia sú
edukovaní v potrebe
správnej výživy, prípravy
potravín a ich
zaobstarania

Náklady na projekt: 50 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
a Jezuiti z provincie Manvi

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 2 lekári a 1 sociálny pracovník

Vznik: 2012

13
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Nava Sanidhya Children’s Home, India 

Miesto: India, štát Karnataka, Bijapur 

Charakter pomoci: Komplexná starostlivosť 
o HIV pozitívne siroty

Význam projektu: V detskom domove s poskytovanou 
zdravotnou a sociálnou 
starostlivosťou žije 23 detí. 
Bez liečby vírusu by zahynuli tak,
ako ich rodičia

Náklady na projekt: 10 000 USD ročne

Hlavný sponzor : Spoločnosť Ježišova (jezuiti) 
a Sestry sv. Jozefa z Cluny

Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety,
n.o.

Realizátor projektu: Sestry sv. Jozefa z Cluny

Slovenský personál: 1 sociálny pracovník

Vznik: 2009

14
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Útulok pre bezdomovcov svätého Františka
Miesto: Ruská federácia, Usurijsk

Charakter pomoci: Sociálna práca s bezdomovcami, potravinová
a zdravotná starostlivosť, ubytovanie

Význam projektu: Zabezpečenie ubytovania stravovania a zdravia
pre 36 bezdomovcov

Náklady na projekt: 20 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Rehoľa Františkánov Kórejská provincia +
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Mgr. Tomáš Nevoľník OFM
a Kórejská provincia OFM

Slovenský personál: 1 kňaz OFM,  2
dobrovoľníci

Vznik: 2012

15
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Karitas Omsk, pomoc znevýhodneným skupinám, Rusko
Miesto: Ruská federácia, Sibír, Omsk
Charakter pomoci: sociálne konzultácie, potravinová pomoc, ošatenie, sociálna jedáleň, detský klub

Význam projektu: Karitas OMSK je poskytovateľom duchovnej, materiálnej podpory chudobným, deťom,
zdravotne postihnutým, väzňom, HIV-pozitívnym, tuberkulóznym pacientom, osobám
zasiahnutým prírodnými katastrofami a to bez ohľadu na národnosť, pohlavie či
náboženstvo. V spolupráci s personálom Vysokej školy svätej Alžbety realizuje
tieto služby:

- sociálne konzultácie so sociálnym pracovníkom 
- potravinovú pomoc – je zameraná na ľudí s TBC,
mnohodetné rodiny, seniorov a hendikepovaných, 

- pomoc s ošatením 
- sociálna jedáleň – je zameraná hlavne na
poskytovanie 5x týždenne teplej stravy pre ľudí
s nízkymi prímami – seniori, hendikepovaní,
ťažko chorí, mnohodetné rodiny.

- detský klub – je zameraný na deti zo sociálnych
rodín, mnohodetných rodín, deti, ktorých rodičia
boli zbavení rodičovskej starostlivosti,
adoptované

Náklady na projekt: 2 000 eur + 10 000 nepriame náklady

Hlavný sponzor : Karitas Omsk

Realizátor projektu: Katedra misiológie Vysokej školy zdravotníctva
a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 sociálny pracovník

Vznik: 2012

16
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Sociálna služba svätého Františka odkázaným

Miesto: Kirgizsko, Biškek a Talas

Charakter pomoci: Potravinová a energetická pomoc sociálne
odkázaným obyvateľom

Význam projektu: Jedná sa o 54 rodín v Biškeku 
a 60 rodín v Talase. Projekt zabezpečuje
sociálne slabým rodinám podporu zdravia
a sociálnu prácu. Súčasťou projektu je
aj materiálna pomoc vo forme liekov
a uhlia, ktoré je mimoriadne drahé
a ťažko dostupné 

Náklady na projekt: 20 000 EUR ročne

Hlavný sponzor: Školské sestry svätého Františka + 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Školské sestry svätého
Františka

Slovenský personál: 2 dobrovoľníci

Vznik: 2012

17, 18
podporovaná rodina 

v Talase
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Denný stacionár pre bezdomovcov

Miesto: Kazachstan, Alma-Ata

Charakter pomoci: Denný stacionár pre
bezdomovcov

Význam projektu: Stacionár navštevuje týždenne
150 bezdomovcov, ktorým
poskytujeme stravu a základnú
zdravotnú starostlivosť.
Cieľom sociálnej práce
s nimi je resocializácia

Náklady na projekt: 24 000 EUR 

Hlavný sponzor: Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety,
n.o.

Realizátor projektu: Školské sestry svätého
Františka, 
sestra Viktória Záňová

Slovenský personál: 1 dobrovoľník 

Vznik: 2010

19
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Domov pre deti v Kapčigaji

Miesto: Kazachstan, Kapčigaji 

Charakter pomoci:  Detský domov

Význam projektu: Dom vznikol na základe potreby
venovať sa sirotám či deťom
alkoholikov a narkomanov
v Kazachstane. Opustených detí
pribúdalo a ich podmienky pre život
boli nepriaznivé, preto vznikol
detský domov, ktorý dnes poskytuje
starostlivosť štyridsiatim deťom

Náklady na projekt: 6 000 EUR 

Hlavný sponzor : Slovenská farnosť v Kapčigaji 
a Vysoká škola
zdravotníctva
a sociálnej práce 
svätej Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Slovenská farnosť
v Kapčigaji

Slovenský personál: 1 dobrovoľník

Vznik: 2012

20
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Pomoc hendikepovaným deťom v Arménsku

Miesto: Arménsko - Jerevan, Spitak

Charakter pomoci: Každý rok odchádzajú na 3 mesiace do
Arménska dvaja študenti – dobrovoľníci
z Katedry misiológie, kde sa v spolu-
práci so sestričkami z Kongregácie 
misionárok lásky starajú o postihnuté
deti v mestách Spitak a Jerevan.

Význam projektu: Pomoc opusteným alebo zanedbaným 
deťom v Arménsku, ktoré sú fyzicky 
a mentálne postihnuté. Počet detí
v projekte je 35

Náklady na projekt: 2 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej 
Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Katedra misiológie VŠ ZaSP 
sv. Alžbety, n.o. v spolupráci 
s Kongregáciou misionárok lásky 

Slovenský personál: Asistentka katedry, 
študenti - dobrovoľníci

Vznik: 2004
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Detský domov sv. Alžbety, Ukrajina

Miesto: Ukrajina, Seredne

Charakter pomoci: Poskytovanie domova, starostlivosti a lásky pre opustené deti

Význam projektu: Detský domov je nielen miestom pre výchovu a starostlivosť o tieto
deti, no je zároveň východiskovým centrom pre prácu s pôvodnou 
biologickou rodinou detí s cieľom ich návratu domov, centrom pre
šírenie humanitárnej pomoci rodinám s deťmi v ohrození a miestom
pre odbornú prax študentov – vysokoškolákov

Náklady na projekt: 8 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Nadácia Úsmev ako dar, 
Vysoká škola 
zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Úsmev ako dar +
Rehoľná spoločnosť
Congregatio Jesu +
študenti VŠ ZaSP
sv. Alžbety

Slovenský personál: študenti VŠ ZaSP 
sv. Alžbety

Vznik: 2006
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Vysokoškolské štúdium sociálnej práce v zahraničí, 
Keňa, Srbsko, Kambodža

Miesto: Nairobi v Keni, Báčsky Petrovec v Srbsku, Phnom Penh v Kambodži

Charakter pomoci: Možnosť bakalárskeho alebo magisterského štúdia sociálnej práce so
zameraním na verejné zdravotníctvo – detašované pracovisko Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety

Význam projektu: Možnosť štúdia pre absolventov stredných škôl s cieľom poskytnúť
vzdelanie a skúsenosti pre súčasných a budúcich pracovníkov 
charitatívnych projektov v rozvojových krajinách

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o
Hope for Sick and Poor 
Khemarak University v Kambodži
The Catholic University of Eastern
Africa, Keňa

Slovenský personál v jednej krajine: 6 pedagógov

Náklady na projekt v jednej krajine: 10 000 - 50 000 EUR ročne

Vznik: Keňa 2006, Srbsko 2008, Kambodža 2008
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Vysokoškolské štúdium sociálnej práce v zahraničí,
Rumunsko, Nemecko, Česká republika

Miesto: Nadlak v Rumunsku, Weissenfels v Nemecku, Praha a Příbram v ČR 

Charakter pomoci: Partnerstvá medzi univerzitami

Význam projektu: Možnosť bakalárskeho štúdia sociálnej práce so zameraním 
na verejné zdravotníctvo – detašované pracovisko Vysokej školy zdra-
votníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej 
Alžbety, n.o

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o

Slovenský personál 
v jednej krajine: 6 pedagógov

Náklady na projekt 
v jednej krajine: 10 000 - 50 000 EUR ročne

Vznik: Rumunsko 2009, 
Česká republika 2011
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Zdravotno-sociálne centrum sv. Charlesa de Foucault,
Libanon

Miesto: Libanon,  Beirut

Charakter pomoci: Zdravotná, materiálna a sociálna
pomoc pre kresťanov migrujúcich
z Iraku a zo Sýrie

Význam projektu: Projekt poskytuje sociálne služby,
zdravotnú starostlivosť a základnú
materiálnu pomoc pre utečencov,
žijúcich v časti Bejrútu, kde majú
prenajaté ubytovanie.
Pomoc je poskytovaná šesťdesiatim
rodinám, približne 350 ľuďom, ktorí
sa ocitli v sociálne krehkej
situácii

Náklady na projekt: 65 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 lekár, 1 logista

Vznik: 2009
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Zlepšenie prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu 
pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva v Keni 
Miesto: Keňa, Nairobi

Charakter pomoci: Vysokoškolské štúdium, antimalnutričný projekt, rodová rovnosť

Význam projektu: Projekt je zameraný na podporu vzdelávania vysokoškolského typu pre
sociálne slabých obyvateľov Kene. Poskytuje bezplatné vysokoškolské
vzdelanie 33 študentom bakalárskeho stupňa v odbore sociálna práca
s akcentom na verejno-zdravotnícke problémy v hlavnom meste Nairobi.
Projekt tiež podporuje 2000 detí s malnutríciou z nairobských slumov.
Podstatnou zložkou projektu je podpora rodovej rovnosti formou
školení a materiálnej podpory nevyhnutnej na vzdelávanie pre 840
členov komunity v zmysle rovnocenného prístupu k vzdelaniu

Náklady na projekt: 321 960 EUR (2 roky)

Hlavný sponzor : Slovak Aid

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Hope for sick and poor,Nairobi, Keňa,
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety n.o.

Slovenský personál: 1 slovensky koordinátor v Keni, 
vysokoškolskí pedagógovia, projektový

tím na Slovensku

Vznik: Október 2011
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Základná internátna škola v Keni

Miesto: Keňa, Nairobi, Joska

Charakter pomoci: Zlepšenie prístupu k predškolskému
a základnému vzdelaniu pre znevýhodnené
a sociálne slabé skupiny obyvateľstva
v Keni, stavba a prevádzka základnej
internátnej školy

Význam projektu: Napriek relatívne dobrej sieti základných
škôl v hlavnom meste Nairobi existujú
v Keni skupiny detí, ktoré sa do škôl
nikdy nedostanú. Sú to deti ulice. Ak aj absolvujú
resocializáciu a majú vôľu chodiť do školy, pre vysoké poplatky, cca
600 eur ročne sa do škôl nedostanú. Internátne školy sú totiž veľmi
drahé. Cieľom projektu je vybudovať školu, ktorá by poskytovala
štúdium aj pre tieto skupiny žiakov

Hlavný sponzor : Slovak Aid 

Realizátor projektu: Hope for sick and poor, Nairobi, Keňa
a Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej Alžbety,
n.o.

Slovenský personál: 1 slovenský koordinátor v Keni, 
projektový tím

Náklady na projekt: 347 721,80 eur (na 2 roky)

Vznik: máj 2012
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Potravinová pomoc pre somálskych a etiópskych 
utečencov v oblasti severo-východnej Kene

Miesto: Keňa, tábor Dadaab, Garissa
Charakter pomoci: humanitárna pomoc, poskytnutie potravy 

pre ľudí postihnutých hladomorom
Význam projektu: Cieľom bola humanitárna potravinová pomoc pre

severo-východnú časť Kene v oblasti mesta Garissa.
Oblasť bola postihnutá dlho trvajúcim suchom
s následnou katastrofickou neúrodou a veľkým úhynom
domácich zvierat, ktoré u väčšiny obyvateľstva
v tejto oblasti predstavujú jediný zdroj obživy.
Počas projektu bola dodaná potravinová pomoc v celkovom objeme
32 800 kg do oblasti mesta Baragoi západne od Garissy postihnutej
hladomorom, kde viac ako dva mesiace meškali dodávky potravín
z World Food Program a USAID. Vďaka slovenskej humanitárnej pomoci
sa nám podarilo poskytnúť jedlo pre 3000 ľudí Turkana a Samburu 
na 2 mesiace. 
Išlo o 2000 dospelých a 1000 detí 
zo 4 dedinských oblastí. 

Hlavný sponzor : Slovak Aid
Realizátor projektu: Hope for sick and poor Nairobi, Kenya

a Tum Catholic Mission
Slovenský personál: tím logistov
Náklady na projekt: 25 500 eur
Vznik: 2011
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Ushirikiano centrum, Keňa

Miesto: Keňa, Malindi District, Msabaha village

Charakter pomoci: Centrum vzniklo pôvodne ako antimalnutričný
projekt, ale po prieskume oblasti a potrieb
lokality sa zmenilo po 2 mesiacoch na
socialno-edukačné centrum. Od decembra 2011
sa v dôsledku vysokého počtu obyvateľov
nakazených HIV vírusom, začal rozbiehať
i HIV projekt v spolupráci s Malindi
District Hospital.

Význam projektu: Pomoc deťom z chudobných rodín dostať základné vzdelanie, lekcie
matiek o správnych hygienických návykoch a zdravotná výchova,
vzdelávanie detí, počítačové lekcie, pomoc chudobným rodinám
predovšetkým vo forme jedla, podpora jedla
podvýživeným deťom, HIV mobilná jednotka

Náklady na projekt: 22 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 logista

Vznik: 2011
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Klinika pre chudobných svätého Rafaela a svätej Bakithy,
Mihango, Keňa
Miesto: Keňa, Nairobi, Mihango

Charakter pomoci: Zdravotná starostlivosť, 
ambulantná liečba pacientov, 
všeobecná a chirurgická ambulancia,
prevencia infekčných chorôb,HIV/AIDS,
tuberkulózy

Význam projektu: Poskytovanie základnej zdravotnej
starostlivosti sociálne slabým vrstvám
obyvateľov zo slumov 

Náklady na projekt: 22 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o., 
Občianske združenie Kotva Bratislava

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 lekár, miestny personál

Vznik: 2006 

Patróni: Svätý Rafael a svätá Bakitha, mučenica, ktorá bola ako dievča
odvezená z kresťanského juhu Sudánu za otrokyňu na Turecký sever 
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VCT centrum a laboratórium na prevenciu HIV/AIDS,
Mukuru, Keňa

Miesto: Keňa, Nairobi, Mukuru

Charakter pomoci: Testovanie a poradenstvo HIV

Význam projektu: 4000 testovaných ročne, 
ktorým tak môže byť včas zahájená 
liečba HIV

Náklady na projekt: 12 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o. 

Mukuru Promotion Centre

Slovenský personál: 2 bývalí doktorandi 
PhD. štúdia v Keni, 
1 logista zo Slovenska

Vznik: 2004 
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Antimalnutričné centrum sv. Charlesa Lwangu
Lunga Lunga slum, Keňa

Miesto: Keňa, Nairobi, slum Lunga Lunga 

Charakter pomoci: Edukácia matiek, poskytovanie sušeného
mlieka matkám, ktoré nemajú dostatok 
peňazí na výživu svojich detí, 
kontrola rodín v ich domoch

Význam projektu: Zabránenie úmrtiam nedoživeným deťom 
a naučenie matiek správnej starostlivosti
o vlastné deti

Náklady na projekt: 24 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 2 sociálni pracovníci z Kene, 
1 logista zo Slovenska

Vznik: 2006 

Patrón: Svätý Karol Lwanga a jeho spoločníci, 
ugandskí mučeníci upálení zaživa, 
pretože odmietli mnohoženstvo  
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Centrum pre podvyživené deti Nepoškvrnenej Panny
Márie, Nairobi, Keňa

Miesto: Keňa, Nairobi, South B

Charakter pomoci: Eliminácia podvýživy u detí od 0 do 3 rokov
zo slumových oblastí prostredníctvom 
lekárskej a sociálnej starostlivosti.
Edukácia matiek, poskytovanie sušeného 
mlieka matkám, ktoré nemajú dostatok peňazí
na výživu svojich detí, kontrola rodín 
v ich domoch

Význam projektu: Zabránenie úmrtiam nedoživených detí 
a naučenie matiek správnej starostlivosti o vlastné deti

Náklady na projekt: 12 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 2 sociálni pracovníci z Kene, 
1 logista zo Slovenska

Vznik: 2003 

Patrónka: Nepoškvrnená Panna Mária 
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Antimalnutričný projekt a nemocnica v Muhoroni, Keňa
Miesto: Keňa, mestečko Muhoroni
Charakter pomoci: Edukácia matiek, poskytovanie

sušeného mlieka matkám, ktoré
nemajú dostatok peňazí na 
výživu svojich detí, terénna
kontrola rodín v ich domoch

Význam projektu: Zabránenie úmrtiam nedoživeným
deťom a naučenie matiek 
správnej starostlivosti 
o vlastné deti

Náklady na projekt: 15 000 EUR ročne
Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva 

a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.
Írsky rehoľný rád 
Sisters of Mercy

Realizátor projektu: Sisters of Mercy
+ Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 2 sociálni pracovníci
Vznik: 2009 
Patrónka: Blahoslavená Matka Tereza, 

zakladateľka rehoľného rádu Misionárok lásky 
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Rehabilitačné centrum sv. Kizita a sv. Gianny Beretty
pre chlapcov, Keňa
Miesto: Keňa, Nairobi, Mihango
Charakter pomoci: Vzdelanie a sociálna rehabilitácia 

pre chlapcov, ktorí žili na ulici
Význam projektu: V uliciach Nairobi žije 60 – 70 tisíc detí

Hlavnou myšlienkou je poskytnúť im lásku, 
domov, vzdelanie pre chlapcov, ktorí žili na
ulici, zníženie počtu detí žijúcich na ulici 

Náklady na projekt: 20 000 EUR ročne
Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej

práce svätej Alžbety, n.o.
Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej

práce svätej Alžbety, n.o.
Slovenský personál: 1 slovenský logista, 

7 lokálnych zamestnancov
Vznik: 2007 
Patrón: Svätý Kizito, spoločník sv. Karola

Lwangu, ktorý bol v Namugongo pre 
vernosť Kristovi upálený ako 14 ročný 
Svätá Gianna Beretta Molla, talianska
lekárka, ktorá napriek rizikovému tehotenstvu odmietla interrupciu,
štyri dni po pôrode dvojičiek umrela
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Dom nádeje sv. Bakithy, resocializačné centrum 
pre divčatá z ulice, Eldoret, Keňa

Miesto: Keňa, Eldoret

Charakter pomoci: V centre sa poskytuje ubytovanie, strava,
vzdelávanie, poradenstvo od odborného
pracovníka, ale hlavne pocit bezpečia 
a istoty pre 36 dievčat po dobu 2 rokov

Význam projektu: Poslaním centra je dať domov dievčatám,
ktoré sú v núdzi, nemajú rodičov ani nikoho 
kto by im zabezpečil základné životné potreby

Náklady na projekt: 20 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce 
sv. Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Farnosť Ducha Svätého 
v Langas

Slovenský personál: 1 sociálny pracovník

Vznik: 2008 

Patrónka: Svätá Bakitha
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Klinika bl. Ladislava Batthyányho-Strattmanna, Keňa

Miesto: Keňa, Eldoret

Charakter pomoci: Poskytuje pacientom vyšetrenie
a liečbu chorôb - tuberkulóza, týfus,
podvýživa, lepra, malária, AIDS

Význam projektu: Poskytovanie zdravotníckej pomoci
chudobným 

Náklady na projekt: 30 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv.
Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Farnosť Ducha Svätého
v Langas, Edoret
Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 lekár

Vznik: 2005 

Patrón: Blahoslavený Ladislav
Batthyány-Strattmann bol očným chirurgom v nedaľekom Kitsee, ktorý
bezplatne liečil chorých 
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Rehabilitačné centrum bl. Zdenky Schellingovej 
pre dievčatá, Keňa
Miesto: Keňa, Nairobi, Mihango
Charakter pomoci: resocializačné centrum
Význam projektu: Vzdelávanie a rehabilitácia dievčat

ulice. Takmer všetky z nich žili na
ulici a boli sexuálne zneužívané.
Dvojročný pobyt v centre, ktoré je
pre ne dočasným domovom im poskytuje
bezpečie, vzdelanie a štart do iného
života. Centrum má kapacitu pre 15
dievčat.

Náklady na projekt: 30 000 EUR ročne
Hlavný sponzor : Vysoká škola

zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola
zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 logista/sociálny
pracovník

Vznik: 2008
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Podpora vzdelávania chudobných detí, 
adopcia na dial’ku, Keňa

Miesto: Keňa, Nairobi / Slovensko, Bratislava

Charakter pomoci: Cieľom je predovšetkým sprostredkovať
prístup k vzdelaniu prostredníctvom
finančného príspevku

Význam projektu: Projekt môže prostredníctvom rodičov 
- darcov zmeniť životy mnohých detí,
ktoré sa ocitli na ulici alebo 
pochádzajú z neúplných rodín alebo
majú rodičov, ktorých sociálna 
situácia je veľmi zlá

Náklady na projekt: 6 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : jednotlivci 

Realizátor projektu: OZ Dobrota
Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej Alžbety,
n.o.

Slovenský personál: 2 logisti

Vznik: 2009
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Poskytovanie zdravotníckej pomoci vidieckemu
obyvateľstvu, Keňa

Miesto: Ruisinga, Keňa

Charakter pomoci: Poskytovanie zdravotníckej pomoci vidieckemu obyvateľstvu

Význam projektu: Zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti + znižovanie úmrtnosti
novorodencov. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej
Alžbety posiela na kliniku lekára, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť a zaškoľuje miestny personál

Náklady na projekt: 10 000 eur ročne

Hlavný sponzor : Slovak Aid  + Českí humanisti

Realizátor projektu: Českí humanisti 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: lekár

Vznik: 2009
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Podpora vzdelania a pomoc deťom ulice 

Miesto: Githurai, Keňa
Charakter pomoci: Rehabilitačné zariadenie pre deti ulice

a podpora stredoškolského vzdelania
Význam projektu: Vysoká škola podporuje rehabilitačné

zariadenie pre dievčatá, ktoré sa ocitli
na ulici. Vzhľadom na to, že stredné
školstvo nie je bezplatné a máloktorá
rodina ho môže svojim deťom zaplatiť,
podporujeme niekoľko študentov
zaplatením poplatkov za
štúdium a nevyhnutných
nákladov, ktoré sú s ním
spojené

Náklady na projekt: 6 000 eur ročne
Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva

a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.
Slovak Aid mikrogranty 
+ ostatné sponzorské dary

Realizátor projektu: God´s with us girl´s
centre 

Slovenský personál: 0
Vznik: 2009
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Detský domov Božieho milosrdenstva 
od sv. Faustíny, Južný Darfúr

Miesto: Južný Sudán, Nyamlell

Charakter pomoci: Dom s 5 izbami pre 50 detských utečencov 
z Dárfuru a jedálne, so solárnym panelom na výrobu 
elektriny a prívodom vody. V druhej fáze projektu 
- výstavba druhého domu, spoločenská miestnosť a ihrisko

Význam projektu: Cieľom projektu je poskytnúť domov a pomoc sirotám a opusteným 
sudánskym deťom. Ide o 115 sirôt z Darfúru, ktoré prišli o svojich
rodičov počas nepokojov alebo v dôsledku chorôb, a v budúcnosti 
ďalším sirotám z okolitých miest (deti sú prevažne vo veku 
od 4 do 11 rokov)

Náklady na projekt: 20 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o.
a individuálni darcovia

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 sociálny pracovník + 1 pedagóg

Vznik: 2006

Patrón: Božské srdce Ježišovo od poľskej rehoľníčky bl. Faustíny Kowalskej
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Výučba v nemocnici Rumbek, Južný Sudán
Miesto: Južný Sudán, Rumbek

Charakter pomoci: výučba študentov odboru diplomovaná zdravotná sestra a pôrodný
asistent 

Význam projektu: Krajina má zúfalo malý počet zdravotného
personálu. Personál, ktorý pracuje
v nemocniciach je často nevzdelaný. Často sú
to len absolventi základných alebo stredných
škôl a niekoľkoročné zdravotné vzdelanie
nahrádza krátke vyškolenie na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti. Výučba odborníkom
našej vysokej školy zabezpečí lepšiu
teoretickú a praktickú prípravu budúceho
zdravotného personálu

Náklady na projekt: 10 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Mary Help Association

Realizátor projektu: Mary Help Association
a Salesians of Don
Bosco, South Sudan 
Vysoká škola
zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 lekár

Vznik: 2011
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Nemocnica Panny Márie Fatimskej v Gordime, Južný Sudán

Miesto: Južný Sudán, Gordim

Charakter pomoci: Lekári poskytujú diagnostiku a liečbu
pre asi 40 detí a 50 dospelých denne,
preväzovanie pacientov a drobné 
chirurgické zákroky. Vďaka grantu
Slovak Aid začala v nemocnici 
fungovať od roku 2011 pôrodnica

Význam projektu: Tuberkulózna nemocnica poskytuje 
liečbu tuberkulózy, malárie, lepry
pre pacientov z oblasti 60 km

Náklady na projekt: 200 366 EUR ročne

Hlavný sponzor : Slovak Aid

Realizátor projektu: AAA + Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 lekár, 
1 zdravotná sestra

Vznik: 2005 

Patrónka: Panna Mária Fatimská, 
Kráľovná pokoja
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Nemocnica Marialou, Južný Sudán 

Názov projektu: Poľná nemocnica AAA

Miesto: Južný Sudán, Marial Lou

Charakter pomoci: Zdravotnícke zariadenie pre chudobných -
Nemocnica v Marial Lou, ktoré tvorí
chirurgická časť, interná časť, pediatria
a materské centrum. Chirurgická a interná
časť má 14 pevných lôžok, 
pediatria cca 30 lôžok, maternity 8 lôžok

Význam projektu: Aj keď v súčasnosti je situácia pomerne bezpečná, stále sú časté
konflikty medzi klanmi a rodinami, čo rezultuje do početných strelných
a bodných poranení, nehovoriac o náhlych brušných či hrudných príhodách
a ďalších urgentných situáciách, vyžadujúcich chirurgickú intervenciu.
50 až 100 operovaných pacientov mesačne

Náklady na projekt: 35 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : AAA Verona + Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: AAA Verona + Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 3 lekári

Vznik: 2008 

Patrónka: Svätá Alžbeta
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Základná škola sv. Daniela Južný Sudán
Miesto: Južný Sudán, Northern Bahr al Ghazaal, Gordim

Charakter pomoci: Škola pri farnosti v Gordime zabezpečuje
základné vzdelanie pre vyše 150 žiakov
a v súčasnosti jej študenti v koncoročných
hodnoteniach dosahujú najlepšie výsledky
v okrese. Projekt spočíva vo finančnej podpore
fungovania školy

Náklady na projekt: 15 000 USD ročne 

Hlavný sponzor : Vysoká škola
zdravotníctva
a sociálnej práce
Svätej Alžbety n.o

Realizátor projektu: D.O.R Rumbek, 
Fr. Francis Xavier
Barongo

Slovenský personál: 0

Vznik: 2012
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Podpora malého podnikania v Kongu
Miesto: Demokratická republika Kongo,

Lumumbashi

Charakter pomoci: Podpora malých rybárov v ich
podnikateľských aktivitách

Charakter pomoci: Projekt spočíva v podpore podnikania
miestnych rybárov. V spolupráci
s miestnou farnosťou im Vysoká škola
zabezpečila finančné prostriedky na
rybárske siete, drobné opravy lodí
a podobne

Náklady na projekt: 10 000 USD ročne 

Hlavný sponzor : Diecéza v Lulumbashi 
a Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Diecéza v Lulumbashi 
a Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 sociálny pracovník

Vznik: 2010
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Centrum pre deti ulice a lekárska ambulancia, Etiópia
Miesto: Etiópia

Charakter pomoci: Vzdelanie a sociálna
rehabilitácia pre 15 chlapcov,
ktorí žili na ulici. Poskytovanie
zdravotnej starostlivosti

Význam projektu: Hlavnou myšlienkou je poskytnúť
detským bezdomovcom domov,
vzdelanie a rehabilitáciu. Lekár
v ambulancii poskytuje chudobným
primárnu zdravotnú starostlivosť
a jednoduchú diagnostiku
a liečbu chorôb

Náklady na projekt: 12 000 USD ročne 

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 dobrovoľník

Vznik: 2013
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Detský domov pre siroty a podpora správnej nutrície, 
Burundi
Miesto: Burundi, Condi, Buranga

Charakter pomoci: Ubytovanie jedenástich detí a troch HIV
pozitívnych sirôt, zdravotná starostlivosť pre
deti, zabezpečovanie školskej dochádzky,
antimalnutričný program pre 130 detí a mesačná
potravinová podpora pre dvadsať zdravotne
a sociálne hendikepovaných rodín, ktoré získavajú
praktické zručnosti v pestovaní prácou na
prenajatom poli

Význam projektu: Zlepšenie životných podmienok znevýhodnených
skupín

Náklady na projekt: 8 000 eur + 12 000 nepriame
náklady

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv.
Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv.
Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 logista

Vznik: 2008
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Nemocnica sv. Sáry Salkházyovej, Rutovu, Burundi

Miesto: Burundi, Rutovu

Charakter pomoci: Zrekonštruovaná nemocnica, ktorú v čase vojny opustili
kubánski lekári. Slovenskí lekári poskytujú konzultácie
ako všeobecné, tak aj zubné a gynekologické. Okrem toho
funguje aj lôžková časť nemocnice, ktorá je rozdelená
na 4 oddelenia (chirurgia, gynekológia, pediatria a interná medicína),
operačná sála s pôrodnou sálou

Význam projektu: Počet pacientov, ktorí boli v nemocnici liečení stúpol rok po jej opätovnom
spustení prakticky z nuly na 1000. Podľa prieskumu MSF z roku 2004 jeden
z piatich obyvateľov Burundi nikdy v živote nenavštívil zdravotné
stredisko, pretože si to nemohol dovoliť. Cieľom projektu je, aby už
peniaze nelimitovali boj s chorobami v tejto genocídou skúšanej krajine

Náklady na projekt: 20 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Rehoľné spoločenstvá
Ministerstvo zdravotníctva v Burundi

Realizátor projektu: Ministerstvo zdravotníctva v Burundi +
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 lekár

Vznik: 2007

Patrónka: Blahoslavená Sára Salkházyová, rodáčka
z Košíc zavraždená fašistami za
ukrývanie židov 
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Zdravotná starostlivosť pre chudobných v Gasure,
Burundi
Miesto: Burundi, Gasura

Charakter pomoci: poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Význam projektu: Gasura je lokalizovaná v jednej
z najchudobnejších oblastí, Kirundo,
kde žije plno utečencov z Tanzánie
a je enormne vysoký počet
podvyživených ľudí. V spolupráci so
sestrami karmelitánkami im poskytujeme
zdravotnú starostlivosť

Náklady na projekt: 5000 eur ročne 
+ 24 000 eur nepriame
náklady

Hlavný sponzor : Poľská kongregácia
karmelitánok

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv.
Alžbety, n.o.

Slovenský personál: dvaja lekári

Vznik: 2010
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Nemocnica v Buraniro, Burundi 
Miesto: Buraniro, Burundi

Charakter pomoci: Nemocnica

Význam projektu: V spolupráci so sestrami Chanoianesses
Du Saint Esprit poskytujú slovenskí
lekári zdravotnú starostlivosť pre
akútnych aj chronických pacientov.
Nemocnica Buraniro pracuje ako koncová
nemocnica s veľkým množstvom pacientov
aj vďaka kvalitnej a lacnej zdravotnej
starostlivosti. Súčasťou
aktivít Vysokej školy
v tejto nemocnici je aj
prevádzkovanie
antimalnutričného centra

Náklady na projekt: 30 500 USD ročne 

Hlavný sponzor : Soeurs Chanoianesses Du
Saint Esprit –Poľsko

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej 
práce svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: Traja lekári

Vznik: 2010
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Nemocnica v Murango, Burundi 
Miesto: Zdravotné stredisko Murago, district Bururi, Burundi

Charakter pomoci: Odborná pomoc v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nákup liekov,
pomoc s transportom pacientov, sociálna pomoc rodinám s deťmi
ohrozenými podvýživou. Pred zdravotným strediskom sa nachádza vrak
sanitky, ktorú zasiahla mína. V tejto oblasti intenzívne zúrila vojna,
ktorá zanechala množstvo vdov a sirôt

Význam projektu: Sprístupnenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pacientom v tejto
oblasti

Náklady na projekt: 12 tisíc eur ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola
zdravotníctva
a sociálnej práce
svätej Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola
zdravotníctva
a sociálnej práce
svätej Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 lekár, 1 zdravotná
sestra

Vznik: január 2011
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Škola svätého Don Bosca, Čad 

Miesto: Čad, Djamena
Charakter pomoci: Projekt komplexne podporuje 35 detí,

poskytuje stravu, ubytovanie,
zdravotnú starostlivosť, oblečenie,
hygienu a to najvzácnejšie,
zabezpečuje deťom vzdelanie.
Sirotinec je zameraný na výchovu
detí, snažíme sa ich naučiť čo je
správne a čo nie. Učíme ich postaviť
sa na vlastné nohy a prijať
zodpovednosť za svoje činy a život

Význam projektu: Podpora základnej školy, ktorú
navštevuje 220 detí

Náklady na projekt: 15 000 eur ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola
zdravotníctva
a sociálnej práce
svätej Alžbety, n.o 
Seleziáni Don Bosca

Realizátor projektu: Seleziáni Don Bosca

Slovenský personál: 1 logista

Vznik: 2012
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Detský domov sv. Cecílie, Lesotho

Miesto: Lesotho, HaBuasono

Charakter pomoci: Detský domov poskytujúci komplexnú starostlivosť o siroty
a polosiroty

Význam projektu: Projekt komplexne podporuje 35 detí,
poskytuje stravu, ubytovanie, zdravotnú
starostlivosť, oblečenie, hygienu a to
najvzácnejšie - zabezpečuje deťom
vzdelanie.
Sirotinec je zameraný na výchovu detí.
Učíme ich postaviť sa na vlastné nohy
a prijať zodpovednosť za svoje činy
a život 

Náklady na projekt: 45 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej 
Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Farnosť sv. Cecílie v Lesotho
a Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 2 logisti/sociálni pracovníci

Vznik: 2009 

Patrónka: Svätá Cecília
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Klinika Bigugu, Rwanda 

Miesto: Rwnada, Región Bisesero, 
nad obcou Bigugu, západná provincia

Charakter pomoci: Zdravotná starostlivosť, ambulantná liečba
pacientov, všeobecná ambulancia, prevencia
infekčných chorôb, HIV/AIDS, terénny
lokálny program na prevenciu
novorodeneckého tetanu (distribúcia
pôrodných balíčkov pre ženy rodiace doma) 

Význam projektu: Poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti sociálne slabým
vrstvám obyvateľov v horskej oblasti v regióne Bisesero

Náklady na projekt: 70 000 EUR 

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.
a Mondi SCP

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 – 2 lekári
1 logista – stavebný inžinier

Vznik: 2010
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Antimalnutričný projekt v Kibeho, Rwanda
Miesto: Rwanda, Kibeho

Charakter pomoci: Pomoc pri výstavbe a spustení centra na edukácia matiek
podvyživených detí, poskytovanie sušeného mlieka matkám, ktoré
nemajú dostatok peňazí na výživu svojich detí, terénna kontrola
rodín v ich domoch, terénny  poľnohospodársky program na pestovanie
zeleniny v rodinách s podvýživou

Význam projektu: Zabránenie úmrtiam nedoživeným deťom
a naučenie matiek správnej starostlivosti
o vlastné deti

Náklady na projekt: 20 000 EUR ročne 

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o.
a Pallotínky – misijné sestry
katolíckeho apoštolátu, Rwanda  

Realizátor projektu: Pallotínky – misijné sestry
katolíckeho apoštolátu, Rwanda  
Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej Alžbety,
n.o.

Slovenský personál: 1 sociálny pracovník, 
1 študent – stážista počas leta

Vznik: 2009
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Nemocnica Shleui, Tanzánia
Miesto: Shleui, Tanzánia

Charakter pomoci: Poliklinika

Význam projektu: Vysoká škola svätej Alžbety
v oblasti Shleni postavila
polikliniku, ktorá slúži na
poskytovanie základnej zdravotnej
starostlivosti zameranej na liečbu
infekčných chorôb a malárie.
V oblasti podobné zariadenie
chýbalo. Pacientov liečia slovenskí
lekári a miestny personál

Náklady na projekt: 60 000 EUR 

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce Svätej
Alžbety n.o

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o 
a Diecéza v Bunde,
Tanzánia

Slovenský personál: 2 lekári a 2 dobrovoľníci

Vznik: 2012
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HIV projekt Buikwe, Uganda

Miesto: Uganda, Buikwe
Charakter pomoci: HIV projekt v Buikwe

Význam projektu: Komplexná ambulantná,
starostlivosť o HIV pacientov,
výjazdové aktivity a sociálny
program prispievajú z snahe
o elimináciu infekcie a jej
dopadov na obyvateľstvo

Náklady na projekt: 60 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Health Initiatives 
for Africa

Slovenský personál: 2 lekári, 1 administrátor

Vznik: Máj 2011
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Poliklinika st. Vincent de Paul v Sangrelaya,
Honduras
Miesto: Honduras, provincia Colon, dedinka Sangrelaya

Charakter pomoci: Prevádzkovanie miestnej polikliniky,
zásobovanie liekmi a financovanie platu
miestnej lekárky

Význam projektu: Zlepšenie zdravotnej starostlivosti
v odľahlej oblasti, kde je veľmi slabo
dostupná. Bez prítomnosti lekárky
a pravidelnej dodávky liekov
by pacienti nemali šancu
dostať adekvátnu zdravotnú
starostlivosť

Náklady na projekt: 10 000 EUR 

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce Svätej
Alžbety n.o

Realizátor projektu: Kongregácia Vincentínov

Slovenský personál: 0

Vznik: 2012
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Studne pre Haiti 

Miesto: Haiti, severozápadná oblasť
Charakter pomoci: Vŕtanie studni s pitnou vodou

na severozápade Haiti, kde
miestni obyvatelia nemajú
prístup k pitnej vode.

Náklady na projekt: 30 000 EUR 

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola
zdravotníctva
a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o 
a Arcidiecézna charita

Olomouc

Slovenský personál: 1 logista zo Slovenska,
1 profesionálny vŕtač
studní

Vznik: 2010
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Klinika svätého Mikuláša v Mole st. Nicolas, Haiti

Miesto: Haiti, Mole st. Nicolas

Charakter pomoci: Poliklinika + dve akútne nemocničné
lôžka slúžiace pre pacientov
v oblasti, kde nemali nikdy dostupnú
adekvátnu starostlivosť ani
finančné prostriedky na vyhľadanie
inej nemocnice v krajine

Význam projektu: 50 až 60 pacientov doliečených denne
trpiacich ničivou maláriou, HIV,
rôznymi parazitárnymi
ochoreniami

Náklady na projekt: 100 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv.
Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv.
Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 1 lekár

Vznik: 2007
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Poľnohospodársky projekt Bois de Laurence, Haiti
Miesto: Haiti, Bois de Laurence
Charakter pomoci: Cieľom projektu je založenie kooperatívy

(družstva) a zvýšenie potravinovej dostupnosti
a bezpečnosti v severo-východnej časti Haiti

Význam projektu: Dve tretiny obyvateľstva závisí na
poľnohospodárstve, zväčša maloroľníctve. Časté
klimatické nešťastia znamenajú pre nich veľké
straty. Ich dopad je zhoršený takmer úplnym
odlesnením krajiny. 98% lesov bolo vyklčovaných,
keďže predaj dreva či uhlia je často posledným
zdrojom príjmov pre mnohých haitských roľníkov, ktorí nemajú iný príjem medzi
žatvami. Miesto projektu, horská komunita Bois de Laurence/Laugamite je
súčasťou Severo-východného departmentu, najvzdialenejšieho od hlavného mesta
a iných veľkých miest, kde sa sústreďuje medzinárodná pomoc. Ľuďom chýbajú
pracovné príležitosti a pôda málo vynáša (chýbajú semienka na sadenie, 
know-how, hnojivo, prístup na trh,
odlesnenie zhoršuje dopad výkyvov počasia).
Katastrofálny stav prístupovej cesty
nedovoľuje hľadanie práce

Náklady na projekt: 15 000 EUR ročne
Hlavný sponzor : Don Augustín Vrecko SDB 

Mário Paroha a spol., OZ Orava, 
Olomoucká arcidiecézna charita
a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce svätej Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Don Augustín Vrecko SDB
Vznik: 2007
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Sirotinec pre indiánskych chlapcov v San Ignaciode
Velasco, Bolívia
Miesto: Bolívia, San Ignaciode Velasco

Charakter pomoci: Poskytnutie domova, výchovy, vzdelávania, kreatívneho využívania
voľného času, priateľstva a ľudskej opory sirotám v misijnom domove
pre chlapcov

Význam projektu: Sociálna, výchovno-vzdelávacia a duchovná pomoc chlapcom – sirotám,
aby sa po dovŕšení dospelosti boli schopní osamostatniť sa a kráčať
životom

Náklady na projekt: 10 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety,
n.o.

Realizátor projektu: Rehoľné spoločenstvo Identes
v spolupráci s Katedrou
misiológie Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, n.o.

Slovenský personál: vysokoškolskí študenti na
polročnej praxi

Vznik: 2012
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Misijné centrum pre deti a mládež v rómskej osade
Jarovnice, Slovensko
Miesto: Slovensko, Jarovnice
Charakter pomoci: Sociálne poradenstvo v rómskych rodinách, kreatívne

využívanie voľného času detí, zmierňovanie napätia
medzi majoritou a minoritou v obci, preventívne
prednášky o obchodovaní s ľuďmi, duchovné obnovy
a príprava k sviatostiam, podpora dobrovoľníctva,
formácia a vzdelávanie vedúcich skupín

Význam projektu: Sociálna, pedagogická a pastoračná práca s rómskymi
deťmi a mládežou z osady, aby sa vedeli zaradiť do
spoločnosti a uplatniť v živote; miesto pre odbornú
prax študentov

Náklady na projekt: 30 000 eur jednorazová investícia + 500 eur ročne
Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o.
Realizátor projektu: Katedra misiológie VŠZSP sv. Alžbety v spolupráci s rehoľnou spoločnosťou

CongregatioJesu

Personál: rehoľná sestrička –
doktorandka Katedry
misiológie, študenti –
dobrovoľníci na praxi

Vznik: 2011
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Azylové centrá, Slovensko

Názvy projektov: Azylové centrum pre ženy na úteku Betánia – Malacky; 
Azylové centrum pre ženy a deti na úteku Dolná Krupá;
Azylové centrum pre bývalých narkomanov, Jarná

Charakter pomoci: Centrá boli vytvorené pre ženy a ich deti, ktoré utiekli pred domácim
násilím. Je to dočasná záchranná sieť pre takto postihnuté slovenské
rodiny. Centrum pre abstinujúcich narkomanov slúži na ich resocializáciu

Náklady na projekt: 20 000 EUR Betánia v Malackách
40 000 EUR Dolná Krupá
50 000 EUR Jarná

Hlavný sponzor : Vysoká škola 
zdravotníctva 
a sociálnej práce 
sv. Alžbety, n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola 
zdravotníctva 
a sociálnej práce 
sv. Alžbety, n.o.

Vznik: 2004
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Útulok pre bezdomovcov Mea Culpa, Slovensko

Miesto: Slovensko, Bratislava 

Charakter pomoci: Útulok pracuje na báze nocľahárne pre
dospelých mužov a ženy, ktorí sa ocitli
bez prístrešia

Význam projektu: Útulok poskytuje sociálne služby, sociálnu
prevenciu, ktorá zahŕňa resocializačnú
činnosť a duchovnú službu. Sociálne
poradenstvo je poskytované klientovi formou
konzultácii s cieľom na odstránenie alebo
zmiernenie negatívnych návykov a jeho
začlenenie sa do spoločenského rámca,
rodiny

Náklady na projekt: 30 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, n.o., 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

Slovenský personál: sociálni pracovníci 
VŠ ZaSP sv. Alžbety

Vznik: 2004
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Detský domov Tao Dan, Vietnam
Miesto: Vietnam, Siagon
Charakter Domov pre chlapcov z ulice, kde bola
pomoci: poskytovaná kompletná starostlivosť

desiatim chlapcom vo veku od 7 do 16
rokov. Chlapcov z domova sa snažili
organizátori projektu resocializovať
a poskytovať vzdelanie, prípadne
zručnosti na rôznych kurzoch.
Zároveň bol aj denným centrom pre
ďalšie deti z ulice

Význam projektu: Pomoc chlapcom, ktorí stratili
svojich príbuzných

Náklady na projekt: 2 000 USD ročne
Hlavný sponzor: Vysoká škola zdravotníctva

a sociálnej práce sv. Alžbety,
n.o.

Realizátor projektu: Le Thi Thu Thuy
Slovenský personál: slovenský logista 

/ sociálny
pracovník

Trvanie projektu: 2008 - 2012

Ukončené projekty
Hospital Don Bosco - Mission
Tonj, Južný Sudán
Miesto: Južný Sudán, Tonj

Charakter Tuberkulózne centrum, 
pomoci: podpora leprotickej komunity

Význam: Život zachraňujúca liečba 40 dospelých
projektu: pacientov s tuberkulózou + 24

mladistvých pacientov, ktorých okrem
liečby podporovala Vysoká škola aj
prostredníctvom akcie: kozy. Spočívala
v kúpení kozy priamo na mieste
a poskytovaní mäsa pre pacientov raz
týždenne. Pod misiu spadala aj
vybudovaná dedina pre pacientov
s leprou, ktorá sa nachádza asi desať
kilometrov od centra. Žije v nej 200
ľudí. Sú podporovaní kúpou mäsa, cukrom,
múkou a sušenými rybami.

Náklady na projekt: 28 000 EUR 

Hlavný sponzor : AAA

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce Svätej Alžbety
n.o, 
Saleziáni dona Bosca a AAA

Slovenský personál: 1 lekár + 1 sociálny pracovník
alebo dobrovoľník

Trvanie projektu: 2010 - 2012
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Klinika Maqhaka, Lesotho

Miesto: Lesotho, HaBuasono

Charakter Profesionálna 
pomoci: poliklinická zdravotná

starostlivosť o obyvateľov distriktu
Berea

Význam V krajine Lesotho sa nachádza len 47
projektu: lekárov. Zdravotnú starostlivosť aj

s komplikovanou liečbou HIV poskytujú
prevažne zdravotné sestry, ktoré
postupujú podľa tabuľkových škál.
Príchod slovenského lekára zvýšil
odbornosť liečby a individuálny prístup
k pacientovi. Doktor je pre zdravotné
sestry aj dôležitým vzdelávacím prvkom

Náklady na projekt: 10 000 EUR 

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej Alžbety,
n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej Alžbety,
n.o.

Slovenský personál: 1 lekár

Trvanie projektu:  2009 - 2012

Patrónka: Svätá Cecília

Nemocnica Kibara, Tanzánia
Miesto: Tanzánia, Bunda, Kibara

Charakter 
pomoci: nemocnica a antimalnutričný projekt

Význam Príchod lekárov Vysokej školy 
projektu: zdravotníctva a sociálnej práce svätej

Alžbety do nemocnice v Kibare priniesol
zdravotnému zariadeniu mnoho výhod. 

Okrem expertov zo Slovenska
nemocnica zvýšila svoj
diagnostický kredit aj vďaka
novému prístrojovému vybaveniu.
Medzi pacientmi je obľúbený
najmä ultrazvuk, ktorý volajú
video

Náklady na projekt: 60 000 EUR 

Hlavný sponzor : Vysoká škola
zdravotníctva
a sociálnej práce
Svätej Alžbety n.o

Realizátor projektu: Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce
svätej Alžbety, n.o 
a Diecéza v Bunde, Tanzánia

Slovenský personál: 2 lekári

Trvanie projektu: 2012
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Zdravotné zariadenie Karema,
Tanzánia 
Miesto: Tanzánia, Karema

Charakter pomoci: poliklinika

Význam Projekt spočíva v revitalizácii 
projektu: nefungujúceho zdravotného zariadenia

v slabo dostupnej oblasti okolo Karemy.
Pred príchodom tímu lekárov v oblasti
existovala iba jedna ambulancia
s miestnym lekárom, ktorý neposkytoval
pravidelnú zdravotnú starostlivosť.
Príchodom dvoch lekárov z Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce svätej
Alžbety sa v oblasti po dlhých rokoch
rozbehla profesionálna zdravotná
starostlivosť

Náklady na projekt: 30 000 EUR ročne

Hlavný sponzor : Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce svätej Alžbety,
n.o.

Realizátor projektu: Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej
práce sv.
Alžbety, n.o.

Slovenský personál: 2 lekári

Trvanie projektu: 2012

Nemocnica Hand for
Help Jacmel, Haiti
Miesto: Haiti, Jacmel
Charakter V južnej oblasti Haiti zničenej 
pomoci: zemetrasením v roku 2010 vznikla poliklinika

pre pacientov, ktorí žili v stanových
mestečkách. 
Rodiny sú zväčša celkom bez príjmu a nemajú
možnosť zaplatiť si zdravotnú starostlivosť
v štátnej nemocnici St. Michael. Následkom
zemetrasenia a nezvládnutej humanitárnej
krízy sužuje ľudí najmä cholera. Česká
organizácia Hand for Help postavila pre
najchudobnejších nemocnicu, ktorú
prevádzkovala Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o.

Význam Záchrana životov ľudí, ktorí by inak nemali
projektu: poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Slovenský lekár na klinike ošetril denne
približne 50 pacientov.

Náklady na projekt: 50 000 eur
Hlavný Hand for Help 
sponzor: a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej

práce svätej Alžbety, n.o.
Realizátor  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
projektu: práce svätej Alžbety, n.o., 

a Hand for Help
Slovenský  1 lekár, 1 logista
personál: /sociálny pracovník
Vznik: 2011
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Organizácie:
Nadácia J&T

Nadácia Daniely Hantuchovej
Hnutie kresťanských spoločenstiev (ERKO)
Mondi Bussiness Paper SCP Ružomberok

Ministerstvo zahraničných vecí SR, SlovakAid
Codecon

Swiss international airlines
Sandoz-Lek
Pfizer

Ratiopharm
Aventis Hoechst- Biotika

Zentiva
Pliva

GlaxoSmithKline
Krka

ECO Invest
Maro Slovakia

Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva
bl.P.P.Gojdiča, Prešov

OZ Kotva
Slovenská katolícka charita

Nadácia Jutex

Jednotlivci:
Prof. D. Farkašová, PhD., OZ PPVV
Prof. A. Mrázová, PhD., OZ PPVV
Prof. M. Šulcová, PhD., OZ PPVV

Ing. M. Fiľo, Mondi Business Paper SCP
Ružomberok

Dr. Šulka, Codecon
JUDr. Tibor Piršel, Advokátska kancelária

† Mons. Rudolf Baláž, Biskupský úrad 
Banská Bystrica

Prof. Mons. Viliam Judák, Biskup Nitra
Doc. J. Šmirala
Dr. F. Šulka

Ing. Hornáček, OZ Kufríkovci
Ing. Peter Hlaváč, Ecoinvest

Ing. Július Horváth

Ďakujeme našim najvýznamnejším sponzorom: 
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Náš maják nádeje svieti už v 28 krajinách

Vysoká škola zdravotníctva sociálnej práce Svätej Alžbety, n.o
v týchto mesiacoch pripravuje podporu ďalších projektov.

Ako môžete pomôcť vy? 

Finančnou podporou, nápadmi, vlastnými schopnosťami v úlohe lekára, či logistu/sociálneho pracovníka

Titulná fotografia: Tomáš Halász
Ostatné fotografie: členovia misií

Autor: Mgr. Art Martina Bencová Utešená, PhD.
Vydal: Kníhtlač Gerthofer - Zohor,  august 2013

kontakt:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alžbety v Bratislave, n.o
Palackého 1, 811 01 Bratislava 1 

číslo účtu: 2625748579/1100
IČO: 31821979

DIČ: 2021302151

Viac informácii nájdete na stránke:

www.projekty.vssvalzbety.sk
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Krajiny sveta, v ktorých pôsobí 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 

na svojich misiách
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