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POMÔŽTE DEŤOM V UGANDE
     Každý 
rok v máji 
organizuje 
UNICEF 
Sloven-
sko verejnú 
zbierku 
Týždeň 
modrého 
gombíka. 

Dobrovoľníci na celom Slovensku 
za príspevok ďakujú aj Modrým 
gombíkom – symbolom zbierky. 
Nositelia tohto symbolu zemegule, 
detstva a spájania sa, tým dávajú 

najavo, že im záleží na deťoch a 
podmienkach, v ktorých žijú. Vý-
nos z celej zbierky je určený vždy 
na konkrétnu pomoc ohrozeným 
deťom v niektorej krajine (napr. 
na vzdelávanie a zabezpečenie 
pitnej vody, zabezpečenie základ-
ných sanitačných a sociálnych 
zariadení, či očkovanie).
     Tretí májový týždeň od 13. do 
19. mája 2013  už po deviaty raz 
patril našej najväčšej celo-
slovenskej zbierke 
Týždeň mo-
drého 
gom-
bíka. 
Všetci 
sme mali 
šancu 
pomôcť a 
zanechať 
svoju stopu 
v krajine, 
do ktorej sa 
pravdepodobne v živote nedosta-
nete. Výťažok zo zbierky pomôže 

zabezpečiť lepší prístup k pitnej 
vode pre deti v Ugande a tiež ich 
naučiť základom hygieny. Výťažok  
zo  zbierky tentokrát poputuje 
deťom do dvoch regiónov na 
severozápade africkej Ugandy. 
Práve nedostatok pitnej vody a 
choroby, spôsobené jej zlou kvali-
tou a nedostatočnou hygienou 
si vo svete vyžiadajú viac ako 
4000 detských životov každý deň. 
Uganda patrí medzi krajiny, kde 
je riziko vzniku choroby súvisiacej 
s vodou veľmi vysoké. Hnačkové 
ochorenia tu patrií medzi druhého 

najväčšieho zabijaka malých 
detí. UNICEF má za 
cieľ situáciu v Ugan-
de postupne meniť 
a dosiahnuť, aby 
sa čistá voda 
stala základom 
života všetkých 
detí. 
     

Výťažok 
zo zbierky 
Týždeň modrého 
gombíka 2013 
poputuje na 
realizáciu 
trojročného 
projektu, na 
ktorom Slo-

venský výbor 
pre UNICEF spolu-

pracuje priamo s kanceláriou 
UNICEF v Ugande. Vyzbierané 
finančné prostriedky budú použité 
na výstavbu čistiacich zariadení 
na slnečný pohon, ktoré privedú 

nezávadnú 
pitnú vodu 
do škôl, 
zdravotných 
stredísk 
a ďalších 
verejných 
budov, čím 
poslúžia 
9000 ľuďom, 
na výstavbu bezpečných latrín 
pre 2500 domácností, na vzde-
lávanie miestnych technikov 
o tom, ako majú obsluhovať a 
robiť údržbu vodovodných a 

sanitačných zariadení, na šírenie 
osvety medzi deťmi a ich rodičmi, 

vďaka ktorej si osvojí celkovo 
15 000 ľudí základné 

hygienické 
návyky 
súvisiace 

s vodou .
Našich 

žiakov 
3.ročníka, 

ktorí  sa 
zapojili do 

zbierky ste 
mohli stretnúť v meste 
Poprad   14. a  15.mája v popo-
ludňajších hodinách v centre 
mesta a v okolí obchodných centi-
er - Kaufland, Billa, Tesco, Lidl.   
     Na účet  organizácie UNICEF 
pribudla suma 364,05 eur.
Za každý cent, každé euro patrí 
vďaka všetkým darcom a úprimné 
poďakovanie účastníkom zbierky, 
ktorí venovali svoj čas a sily pre 
dobro iných.
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