
„Chudobu nemožno úplne odstrániť, ale je našou 
povinnosťou  usilovať  sa  ju  zmierniť.  Chcem  povzbudiť 
seba     i  vás,  aby  sme  boli  vždy  solidárni  s  tými,  ktorí  trpia 
viac  ako  my.“
Mons. Štefan Sečka
spišský diecézny biskup a prezident Slovenskej katolíckej charity

V Afrike žije 15 miliónov sirôt, ktoré stratili jedného alebo oboch rodičov v 
dôsledku AIDS. Táto choroba však nie je len zdravotným problémom. HIV a 
AIDS má ničivý dopad na stav celej spoločnosti v rozvojových krajinách. Chu-
doba, hlad, zlá hygiena, to všetko zhoršuje situáciu, ľudia zomierajú a  deti sa 
stávajú sirotami. 

Aj napriek zvyšujúcej sa celosvetovej produkcii jedla, nie každý má možnosť 
zabezpečiť ho pre svoje deti.  Problémom nie je jeho nedostatok, ale problé-
mom je nedostatočný prístup k nemu. Je to stále privilégium, ktoré nemá 
každý.

Hladné dieťa sa nevie učiť. Hladný dospelý nevie pracovať. 

Slovenská katolícka charita poskytuje humanitárnu a rozvojovú pomoc 
najchudobnejším krajinám Subsaharskej Afriky (Uganda, Keňa, Somálsko). 
Momentálne realizuje stavbu centra pre deti, ktoré sú postihnuté HIV a AIDS 
na severe Ugandy v oblasti s názvom Adjumani. Po jeho dokončení sa do 
centra budú prijímať deti, ktorých rodičia zomreli na AIDS a príbuzní sa o nich 
nedokážu postarať. Deťom sa v centre bude poskytovať strava, 
zdravotnícka starostlivosť a podpora vzdelania cez program 
Adopcia na diaľku. Miestni terénni pracovníci budú tiež pomáhať 
rodinám s deťmi, ktoré sú HIV pozitívne a to formou poradenstva v oblasti 
výživy, zdravotníckej starostlivosti a hygieny. 

Aj vy môžete byť súčasťou tejto pomoci. Ako? 
Navštívte www.charita.sk

Volám sa Sally.  Žijem so 
svojou babičkou a dvomi 
sestrami v mestečku Adju-
mani na severe Ugandy. 
Mám 12 rokov a som HIV 
pozitívna. Mama mi zom-
rela minulý rok a otec nás 
opustil. Chodím do školy a 
raz by som chcela byť zdra-
votná sestra. Rada sa hrám 
s bábikou, ktorá sa volá 
Faith (Vierka). Bývame            
v hlinenom domčeku,               
v ktorom však nemáme 
postele a spíme iba na 
rohožiach. 
Každý mesiac navštevujem 
kliniku,   ktorá   je vzdia-
lená   4  km  od   dediny.  
Samotná liečba  je  veľmi 
vyčerpávajúca, potrebu-
jem výdatnú stravu kvôli 
silným liekom, ktoré mi 
pomáhajú prežiť. Babička 
sa o nás stará, chová 
hydinu a pestuje zeleninu, 
ktorú potom predáva na 
miestnom trhu. Je to ich 
jediný zdroj nášho príjmu. 
Babička sa však obáva, čo 
bude so mnou, keď sa 
pominie.

AIDS ju urobil sirotou. 
Vy jej môžete dať 
šancu na lepší život.


