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Drahí priatelia,
Rok 2009 bol rokom plným výziev, prekážok, ale
aj malých víťazstiev a úspechov. Mnohé z ľudských
nešťastí sa len príliš krátko držia na čele svetových
správ a predstavujú len zlomok infomácie, ktorú by
si zaslúžili. Osudy ľudí po prírodných katastrofách,
život vo vojnových konfliktoch, v hladomore a s AIDS.
Pre mnohých opäť len jedna zo smutných správ nad
ktorou sa na chvíľu pozastavia, pre ľudí pomáhajúcich v teréne dennodenná realita.
Stovky ľudí z Magny sa denne snažia realitu v teréne
zmeniť. Svojou prácou, svojím zapálením, svojím
odhodlaním. Nie vždy sme svedkami úspechu, to
nás ale nezastaví. Aj vďaka Vám, sa nám v roku 2009
podarilo priniesť pomoc ľuďom do jednej z najväč-
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ších súčasných katastrof – Konžskej demokratickej
republike, bojovať s detskou podvýživou a HIV/AIDS
v rôznych častiach Zeme.
Stretol som ženy s novorodencami zadržiavané v pôrodniciach šesť mesiacov po pôrode, pretože neboli
schopné zaplatiť za zdravotnícke služby. Videl som
umierajúcich pacientov bez pomoci, lebo zdravotnícky personál štrajkoval. Kráčal som cez prázdne nemocničné izby, kde úplne chýbalo vybavenie. Napriek
tomu, že je po vojne, zničený zdravotnícky systém
v Konžskej demokratickej republike zapríčiňuje, že
45 000 ľudí mesačne, z toho polovica detí mladších
ako päť rokov, stále umiera v dôsledku chorôb,
ktorým by sa dalo predchádzať (malária, zápal pľúc,

hnačka alebo podvýživa). Hospitalizovaní pacienti si
musia zaobstarávať vlastné lieky a niekedy dokonca
aj zdravotnícky materiál, potrebný pre ich liečbu.
Od získania nezávislosti v roku 1960 prežila Konžská
demokratická republika pohnuté dekády politických
konfliktov. v poslednej dobe sa táto bývalá belgická
kolónia spamätáva z „Africkej svetovej vojny“ z rokov 1998 až 2003, konfliktu, ktorý započali ustupujúci páchatelia rwandskej genocídy rozptýlení do
siedmich ďalších krajín a rôzne povstalecké milície
a ktorý priniesol najvyšší počet obetí na životoch od
druhej svetovej vojny.
Dnes ostáva mnoho obyvateľov Konga vysídlených,
hladných a zúfalo potrebujúcich zdravotnú starostlivosť. Prinajmenšom 37 % populácie, čo je približne
18,5 miliónov ľudí, nemá žiadny prístup k akejkoľvej
forme oficiálnej zdravotníckej starostlivosti. Väčšina
obyvateľstva žije v pustých oblastiach. Vo väčšine
prípadov, keď je starostlivosť dostupná, si ju pacienti
nemôžu dovoliť. Napriek najlepšej dobrej vôli a snahe
sú verejné služby zrejme bezmocné. Verejný zdravotnícky systém je stále v úplnom kolapse. Dnes je 50 %,
takmer 200 nemocníc a 2 500 zdravotníckych jednotiek
prevádzkovaných súkromnými inštitúciami, náboženskými skupinami alebo nevládnymi organizáciami,
zatiaľ čo druhá polovica je riadená štátom, bez potrebných zdrojov a personál nemá žiadne vybavenie alebo
zásoby zdravotníckeho materiálu pre svoju prácu.
Povážlivá situácia ľudí – takmer traja zo štyroch
Konžanov žijú v úplnej chudobe bez pravidelného
prísunu jedla alebo pitnej vody – znamená, že skoro
dve tretiny konžskej populácie prichádzajú o zdravotnú starostlivosť v dôsledku chýbajúcich finančných
zdrojov. Zdravotné ukazovatele vykresľujú veľmi
smutný obraz, keď jedno z ôsmich detí zomiera pri
narodení a v prípade prežitia sú vyhliadky na život
dlhý 54 rokov. Kolaps zdravotníckeho sektora viedol
k tomu, že sa znova objavili ojedinelé choroby, ktoré
boli prakticky zlikvidované. Konžská demokratická republika zaznamenáva výskyt najväčšej škály
infekčných chorôb, zahŕňajúc obrnu, hemoragické
horúčky, syfilis, ovčie kiahne, čierny kašeľ, osýpky,

meningitídu lepru a HIV/AIDS. Najčastejšími ochoreniami sú malária, akútne pľúcne infekcie a hnačkové
ochorenia.
Vy ste súčasťou viac ako tisíc ľudí, ktorí podporujú
aktivity Magna Deti v núdzi vo svete a vďaka vám sú
naši terénni pracovníci schopní priniesť nádej pre
pacientov v našich programoch v rôznych kútoch
sveta. v mene našich pracovníkov v teréne a aj tých
v kanceláriach a hlavne v mene pacientov, ktorým
spolu pomáhame, Vám ďakujem za Vašu podporu
v tejto humanitárnej práci.
Martin Bandžák
Výkonný riaditeľ a zakladateľ Magna Deti v núdzi/Magna Children at Risk
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Aktivity Magna Deti v núdzi
Veľkorysé príspevky od individuálnych darcov, korporácií, nadácií
a oficiálnych rozvojových programov pomohli Magna Deti v núdzi uskutočniť
a prevádzkovať projekty opísané v tejto sekcii. Stručné informácie
o aktivitách v jednotlivých krajinách môžete nájsť na nasledujúcich
stránkach. Ak máte záujem o komplexnejšie informácie navštívte
naše webové stránky
www.magna.sk, www.magnadetivtisni.cz, www.magnachildrenatrisk.org
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Naša práca v číslach za rok 2009
90 271

ambulantných lekárskych prehliadok

1 934

hospitalizovaných pacientov

2 072

podvýživených detí v Magna nutričných
centrách

444

hospitalizovaných ťažko podvýživených detí

13 290

vykonaných pôrodov

815

tehotných HIV pozitívnych žien prešlo
programom na zastavenie prenosu HIV
z matky na dieťa

979

detí vystavených nákaze vírusom HIV
registrovaných v Magna programoch

680

HIV pozitívnych detí zaregistrovaných
v Magna programoch

21 204 kusov distribuovaného sušeného mlieka pre
novonarodené deti
21 803 domácich prehliadok u pacientov
60 763 prenatálnych vyšetrení
14 282 poradenských vyšetrení v PMTCT programe
12 548 tehotných žien testovaných na prítomnosť
HIV vírusu
9 891

nutričných poradenských vyšetrení pre
podvýživené deti s matkami

240

zaregistrovaných adolescentných tehotných
žien v programoch Magna
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misie magna
vo svete
Haiti

Nikaragua
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Česká republika

Slovensko
Rakúsko

Mjanmarsko

India

Kongo

Kambodža

Vietnam

Keňa
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Kambodža
medzinárodní zamestnanci: 9
lokálni zamestnanci: 106
infekčné ochorenia, hiv/aids a podvýživa
starostlivosť o matku a dieťa

Kambodža je jednou z rozvojových krajín, ktorej
celkový vývoj je veľmi pomalý, v mnohých sektoroch
takmer žiadny. Krajina s nízkym príjmom sa momentálne len zotavuje z dekády občianskych konfliktov
a dlhotrvajúcej ekonomickej stagnácie. V rebríčku
UNDP pre Index ľudského rozvoja je zaradená na
131. mieste z celkového počtu 177 krajín. Aj napriek
zlepšeniu sociálno-ekonomického vývoja, Kambodža
je naďalej jednou z najchudobnejších krajín v Ázii. Až
35 % populácie žije pod hranicou chudoby a 15 – 20 %
obyvateľstva žije v extrémnej chudobe.
V Kambodži žije momentálne 67 200 ľudí infikovaných vírusom HIV. u viac ako 3 800 detí bola zistená
a potvrdená prítomnosť vírusu HIV. Magna Deti
v núdzi sa zameriava na sprostredkovanie liečby
a zdravotnej starostlivosti pre HIV pozitívne deti
a deti trpiace ochorením AIDS od roku 2003. Zabezpečujeme dostupnosť antiretrovirálnej liečby (ARV),
zdravotnú starostlivosť, poradenstvo, prevenciu,
starostlivosť o siroty, vzdelávanie a pravidelné
návštevy v domácnostiach našich pacientov žijúcich
s vírusom HIV.
Podvýživa, ktorá je rozšírená hlavne vo vidieckych
oblastiach, zasahuje prevažne deti mladšie ako
5 rokov. Extrémne rozšírená je aj medzi tehotnými
a dojčiacimi ženami. Údaje o podvýžive patria medzi
najvyššie v juhovýchodnej Ázii. Detská podvýživa
je jednou z najväčších v ázijsko-pacifickom regióne.
V Kambodži patrí podvýživa medzi najvážnejšie
zdravotné problémy vzhľadom k tomu, že úmrtnosť
detí mladších ako 5 rokov dosahuje až 83 prípadov
na každých 1 000 detí v tomto veku.
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Štatistiky je až 40 % detí mladších ako 5 rokov podvýživených, približne 29 % týchto detí je vážne podvýživených a 9 % trpí akútnou podvýživou. V období od
roku 2000 do roku 2005 sa výskyt prípadov akútnej
podvýživy znížil. Od tohoto obdobia však nebol
zaznamenaný postupujúci vývoj k lepšiemu. v niektorých provinciách sa momentálna situácia zhoršuje
a dosahuje krizovú úroveň. Zvyšovanie cien potravín
a následný ekonomický úpadok predpokladá zhoršenie situácie a zvyšovanie výskytu podvýživy.
V roku 2009 sme v kooperácii s Ministry of Health
of Cambodia prevádzkovali kliniky pre HIV pozitívne
deti v Phnom Penh a Takhmau s počtom 315 pacientov a celkovým počtom 4 972 lekárskych prehliadok. Do konca roka 2009 sme zaregistrovali a liečili
342 detí v programe pre novorodencov HIV pozitívnych matiek.
Súčasťou prevádzky kliniky je okrem liečby aj
sprostredkovanie nákladov na dopravu na kliniku pre
pacientov, psychosociálne poradenstvo, laboratórne
testovanie, strava, nutričné a terapeutické poradenstvo.
Prostredníctvom programu PMTCT sa Magna Deti
v núdzi sústredila na minimalizáciu rizika prenosu
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vírusu HIV z matky na dieťa. Program zabezpečuje
ženám prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť, s cieľom zabrániť prenosu vírusu HIV z matky
na novorodenca. Program PMTCT bol v roku 2009
realizovaný v 6 nemocniciach a zdravotných zariadeniach (National Maternal and Health Child Center,
Chey Chumneas Hospital, Khmer-Soviet Hospital and
3 Municipal Health centers) s počtom 180 novoregistrovaných HIV pozitívnych žien a 275 sledovaných
v roku 2009 celkovo.
Magna Deti v núdzi asistovala pri 55 255 prenatálnych
prehliadkach, a 12 424 pôrodoch. 13 200 tehotným
ženám poskytla poradenstvo ohľadne výhod dobrovoľného testovania na vírus HIV a PMTCT intervencie
a 11 500 žien otestovala. v roku 2009 sa v Magna
PMTCT programe narodilo 141 detí. Celkovo sme sa
starali o 236 HIV „exposed„ detí (dieťa narodené HIV
pozitívnej matke). Program patrí medzi najväčšie
v krajine a od začiatku svojho vzniku v roku 2006 do
konca roka 2009, ním prešlo 500 HIV pozitívnych
žien a narodilo sa 383 detí, z ktorých 367 je negatívnych. Magna v kooperácii s Institute Pasteur v Kambodži diagnostikuje novonarodené deti už v prvých
troch dňoch ich života, čo nesmierne napomáha pri
následnej liečbe novorodenca.
Magna Deti v núdzi plne prevádzkovala lôžkové
pediatrické oddelenie s 24-hodinovou starostlivosťou v nemocnici Chey Chumneas v provincii Kandal.

Počas roku 2009 sme hospitalizovali 1 934 detských pacientov s priemernou dĺžkou hospitalizácie 8 dní. 232 pacientov bolo hospitalizovaných v ťažkom stave podvýživy.
V rámci akútnej hospitalizácie pacientov v ťažkom
stave podvýživy bolo na oddelení prevádzkovanom
Magnou v roku 2009 predpísaných 899 litrov špeciálnej terapeutickej stravy. Terapeutická liečba
pre podvýživené deti v domácej starostlivosti bola
sprostredkovaná pre 126 nových pacientov s akútnou
podvýživou.
Distribuovaných bolo 11 230 balíčkov terapeutickej
pasty (RUTF). Nutričné rehabilitačné centrum, ktoré
zabezpečuje terapeutickú stravu (vrátene RUTF),
jedlo, lekársku a sociálnu starostlivosť pre podvýživené deti, vykonalo 2 133 lekárskych ošetrení
a poskytlo stravu a starostlivosť pre 591 detí. v roku
2009 bolo v Nutričnom programe novoregistrovaných 232 podvýživených pacientov. Magna vykonala
1 778 nutričných konzultácií a 391 matiek/opatrovateľov spolupracovalo na skupinovom vzdelávaní o
správnej starostlivosti o podvýživené dieťa.
Pre pacientov so začínajúcou podvýživou a na prevenciu akútnej podvýživy Magna prevádzkovala
v roku 2009 doplnkovú stravu pre 165 nových pacientov. Distribuovali sme 2 193 kilogramov tejto fortifikovanej doplnovej stravy.

V rámci kompletnej zdravotnej starostlivosti o HIV
pozitívneho pacienta Magna vykonala 962 krvných
testovaní (vrátane kompletného krvného obrazu,
rezistenčných testov, CD4 testov a testov vírusovej
nálože „Viral load“).
V júli 2008 Magna otvorila ambulantnú starostlivosť
pre pediatrických pacientov, v nemocnici Chey Chumneas. V roku 2009 sme tu vykonali 15 257 lekárskych
prehliadok.
Magna vo všetkých svojich programoch dbá na domácu starostlivoť o pacienta, ktorú zabezpečujeme
prostredníctvom „Home-Based Care“návštev našimi
terénnymi pracovníkmi. V roku 2009 Magna spolu
vo všetkých programoch vykonala 8.320 domácich
návštev.
Magna takisto poskytovala komplexnú starostlivosť
48 HIV pozitívnym sirotám vo svojich dvoch sirotincoch v Phnom Penh a Takhmau, ktoré dlhodobo
prevádzkujeme.
Vzdelávacie centrum pre HIV/AIDS deti v Phnom
Penh pravidelne navštevovalo 72 detí.
Magna pôsobí v Kambodži od roku 2003.
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Keňa
medzinárodní zamestnanci: 6
lokálni zamestnanci: 55
infekčné ochorenia, hiv/aids a podvýživa
starostlivosť o matku a dieťa.

Keňa patrí medzi krajiny s nízkym príjmom a potravinovým deficitom, ktorej hmotný ročný domáci
produkt je 1 242 amerických dolárov na hlavu (údaje
Svetovej Banky, rok 2007). v rebríčku UNDP pre Index
ľudského rozvoja bola Keňa označená v roku 2007 za
krajinu s priemerným ľudským rozvojom a umiestnená na 148. mieste krajín rozvojového sveta z celkového počtu 177 krajín.
Krajina je obzvlášť zraniteľná voči opakovaným
prírodným katastrofám (suchá, záplavy), trpí problémami so znečistením vodných zdrojov či postupujúcej deforestácie. I naďalej sa vyznačuje pomerne
vysokou, i keď ustupujúcou mierou výskytu HIV
a AIDS, ktorá sa podľa čísiel z roku 2006 pohybovala
na úrovni 4,6 % (priemerná hodnota za celú krajinu).
Počet nakazených osôb sa v roku 2001 pohyboval
v rozpätí 1,3 až 1,5 milióna ľudí. V roku 2007 (pri
klesajúcej miere výskytu avšak vďaka významnému
nárastu populácie) sa tento počet zvýšil na 1,5 až
2 milióny ľudí.
Podľa posledných odhadov z roku 2007 žije v Keni
1,5 až 2 milióny ľudí s HIV/AIDS, čo tvorí takmer 5 %
populácie. Z toho infikovaných detí do 14 rokov je 130
až 180 tisíc. Žien v reprodukčnom veku nad 15 rokov
je od 800 tisíc do 1,1 milióna. Ženy pritom tvoria až
60 percent nakazenej dospelej populácie vo veku
nad 15 rokov. Miera výskytu HIV/AIDS v dospelej populácii (od 15 do 49 rokov) je 8-10%. Juhovýchodná
provincia Nyanza, v ktorej Magna pôsobí, má najväčší
výskyt po oblasti Nairobi, kde ženy predstavujú 2/3
nakazených. Priamo v distrikte Kombewa, kde spolupracujeme s partnerskou oblastnou nemocnicou, je
miera výskytu HIV/AIDS 7,8 %. Komparatívne vysoká
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miera prevalencie súvisí i s faktom, že provincia
Nyanza je politicky a ekonomicky silne marginalizovanou oblasťou, ktorá bola zvlášť, vychádzajúc
z minulých politických pomerov, značne zbedačená.
Približne 1,2 milióna novonarodených detí a približne
9% tehotných žien bolo infikovaných HIV/AIDS. Podľa
odhadov sa tak narodilo vyše 100 tisíc detí, ktoré
boli vystavené vírusu HIV (tzv. HIV exposed children)
a pri predpokladanej miere prenosu HIV z matky na
dieťa 40%, odhad hovorí o najmenej 40 tisíc novonarodených HIV pozitívnych deťoch. Štatistiky rovnako
ukazujú, že 47 % HIV pozitívnych žien, ktoré rodili
v posledných rokoch, bolo testovaných na HIV práve
v rámci antenatálnej starostlivosti. Tieto čísla poukazujú na význam a dôležitosť pripravenosti programov
zamedzenia prenosu HIV z matky na dieťa (PMTCT),
ktoré dokážu HIV pozitívnu tehotnú ženu v antenatálnej starostlivosti zachytiť ešte pred pôrodom a nastaviť na potrebnú PMTCT a ARV liečbu.
Situáciu ďalej sťažuje skutočnosť, že väčšina (až
83 %) populácie v Keni nepozná svoj HIV status.
Vysoké ceny potravín si vyberajú dane na každodennom živote Keňanov. Odhaduje sa, že 5,6 miliónov
ľudí v Keni bolo vystavených neistote každodenného
prísunu jedla spôsobeným práve nárastom cien
potravín a paliva. Aby sa ľuďom podarilo denne čeliť
nárastom cien potravín, sú nútení znižovať prísun
denného množstva jedla, či nakupovať lacné dostupné potraviny. Množstvo prípadov podvýživy je vo väč-

16 | magna deti v núdzi – výročná správa 2009

šine krajiny kritické. V niektorých distriktoch Kene, až
štvrtina detí trpí akútnou podvýživou.
Okolo 31 % detí vo veku nižšom ako päť rokov je
nedostatočne vzrastovo vyvinutých a okolo 20% trpí
podváhou. V porovnaní s mestskými oblasťami je
stupeň podváhy a zakrpatenia vo vidieckych oblastiach zhruba o 10 % vyšší. Okrem toho tri zo štyroch
detí v tejto vekovej skupine trpí anémiou a trpí ňou aj
jedna z každých dvoch žien a jeden z piatich mužov.
Takmer polovica keňských detí pod päť rokov a žien
v reproduktívnom veku čelí riziku nedostatku zinku.
Nedostatok vitamínu a stále prevažuje u detí a žien vo
všeobecnosti, a tiež medzi špecifickými podskupinami mužov. Výrazné problémy v oblasti verejného zdravia sú spôsobené rozšíreným nedostatkom mnohých
stopových prvkov, v pozadí ktorých stojí nedostatok
vitamínu A, zinku a železa.
Odhaduje sa, že viac ako 23 000 úmrtí detí súvisí so
zvýšenou náchylnosťou na infekcie, ktorú spôsobuje
nedostatok vitamínu A, a že okolo 70 % detí v Keni vyrastá so zníženou imunitou. Vo všeobecnosti možno
povedať, že situácia v oblasti výživy Keňskej populácie je naďalej zúfalá.
Operačnou základňou Magna Deti v núdzi v Keni je
krajská nemocnica Kombewa spolu so zdravotným
centrom Nyahera v provincii Nyanza. Magna v týchto
zdravotných zariadeniach sprostredkúva technickú
podporu, komplexnú lekársku a sociálnu starostlivosť o matku a dieťa. Hlavným zameraním Magny
v Keni je prevencia prenosu vírusu HIV z matky na

dieťa (PMTCT), pediatrická liečba HIV/AIDS a podvýživa.
V roku 2009 Magna asistovala pri 3 126 prenatálnych
prehliadkach, kedy zároveň 1 082 žien absolvovalo
poradenstvo týkajúce sa testovania, prevencie prenosu a ochrany pred vírusom HIV.
Každý mesiac v PMTCT programe sme poskytovali
starostlivosť v priemere pre 45 HIV pozitívnych žien,
celkovo v roku 2009 bolo 1 048 žien testovaných kvôli
zisteniu ich HIV statusu počas prenatálnych prehliadok, ako aj krátko pred pôrodom. Od začiatku programu (2007) do neho vstúpilo 1 127 žien a narodilo sa
518 detí.
Projekt sprostredkúva a zabezpečuje týmto ženám
prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť
s cieľom zabrániť prenosu HIV vírusu z matky na novorodenca. Následne sa Magna stará o novorodenca
v HIV exposed programe (program pre deti narodené
HIV pozitívnym matkám). V roku 2009 bolo 596 detí
v „exposed“ programe, ktorým Magna zabezpečovala
lekársku, sociálnu a nutričnú starostlivosť.
Magna takisto sprostredkovala lekársku asistenciu
pre 5 667 HIV pozitívnych ľudí, z ktorých 365 bolo
detí.
Podľa nutričnej správy z roku 2009 Magna distribuovala 686 vriec nutričnej stravy („Advantage Food“)
pre HIV pozitívne tehotné a dojčiace matky, 1.221
vriec nutričnej stravy („First Food“) pre exposed
deti a 2.356 vriec nutričnej stravy („Foundation Plus
Food“) pre HIV pozitívnych pacientov. v roku 2009
v Nutričnom centre Magna smei poskytli 4 155 individuálnych konzultácií a 71 skupinových pre HIV
pozitívnych pacientov registrovaných v nutričnom
programe.
Magna dbá na domácu starostlivosť o pacienta, ktorú
zabezpečuje prostredníctvom „Home Base Care“
návštev našimi terénnymi pracovníkmi. Len v roku
2009 vykonali 6 960 návštev pre 1 587 matiek a ich
deti, ktoré boli sledované aj v domácej starostlivosti.
Od roku 2007 Magna terénne pracovníčky vykonali
43 251 návštev priamo v rodinách našich pacientov.
Magna pôsobí v Keni od roku 2007.
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Nikaragua
medzinárodní zamestnanci: 2
lokálni zamestnanci: 8
dobrovoľníci: 68
všeobecná medicína
infekčné ochorenia, podvýživa
starostlivosť o matku a dieťa.

Nikaragua zostáva jednou z najchudobnejších
krajín západnej hemisféry. V Nikaragui žije zhruba
5,1 miliónov obyvateľov, kedy 52 % tvorí skupinu
ľudí mladších ako 18 rokov. Chudoba postihuje
2,3 miliónov ľudí, pričom v krajine žije 900 000 ľudí
v podmienkach extrémnej chudoby. Takmer 50 %
populácie žije z menej ako jedného doláru na deň. Vo
vidieckych oblastiach, 87  % domácností je považovaných za chudobné a 60 % domácností žije v stave
núdze. u detí sa takáto miera chudoby premieta do
miery úmrtnosti vo výške 71,8 %, hoci experti súhlasia s názorom, že je tu minimálne 58 % prípadov ,
ktoré zostávajú nezaznamenané. Každé tretie dieťa
trpí chronickou podvýživou a 20 % detí trpí kritickým
stavom podvýživy. Miera úmrtnosti matiek v pomere
150 úmrtí na 100 tisíc je neprijateľne vysoká. V krajine je veľmi limitovaný prístup k pitnej vode a vyhovujúcej sanitácii, hlavne čo sa týka odľahlejších oblastí.
Väčšina úmrtí detí je spôsobená chorobami, ktoré sú
za iných okolností liečiteľné, ako napríklad hnačky,
ochorenia dýchacích ciest a podvýživa.
Hlavou rodiny v každej štvrtej domácnosti je žena.
Rodinné násilie vedie k rozpadu rodín a ku kultúre
násilia. Kvôli nefunkčnosti administratívy a zákonov
až 36 % detí nie je legálne registrovaných. Iba k
5 % telesne postihnutých detí sa dostáva špeciálna
starostlivosť a podpora. Sexuálne zneužitia detí
a mladistvých, drogy a násilie, sú alarmujúcimi
problémami vystupujúcimi v súčastnosti na povrch.
Prítomnosť približne 76.000 nášlapných mín je naďalej faktorom vysokého rizika pre deti a mladistvých.
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Nikaragua ma najviac adolescentných tehotenstiev
v Centrálnej Amerike. Podľa oficiálnych čísiel, v prípade 40tich až 45tich percent všetkých tehotenstiev,
ktoré registruje nikaragujský systém verejného zdravotníctva, ide o dievčatá vo veku od 15 do 19 rokov,
teda vek, ktorý je považovaný z pohľadu pôrodníctva
za vysoko rizikový. Podobný pomer medzi chudobou
a adolescentým tehotenstvom je vlastný viacerým
rozvojovým krajinám. V Nikarague je nechcené adolescentné tehotenstvo len ďalším z mnohých charakteristík chudoby.
Magna Deti v núdzi prevádzkuje mobilnú kliniku pre
odľahlé oblasti, ktorá operuje z mesta Leon na severozápade Nikaragui. Projekt mobilnej kliniky Magny
(Magna Clinica Ambulante) poskytuje všeobecnú
zdravotnú starostlivosť, predpôrodnú a popôrodnú
starostlivosť, potravinovú bezpečnosť, manažment
stredne ťažkej a akútnej podvýživy, vakcinácie, špeciálnu starostlivosť asistenciu adolescentným tehotným ženám, vrátane odbornej psychosociálnej pomoci. Mobilná klinika operuje v 10 regiónoch v distrikte
Subtiava a Leon, v ktorých je ekonomická a zdravotná
situácia najvážnejšia. V spádovej oblasti mobilnej
kliniky žije 8 319 obyvateľov v 1 470 rodinách. Jedná
sa o nasledovných desať komunít: Abangasca Norte, Abangasca Central, Abangasca Sur Goyena, Sur,
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Nueva Vida, Troilo, Los Barzones, Clariza Cardenas,
Carlos Canales, Las Parcelas. Táto oblasť je domovom
pôvodnej (indiánskej) populácie, ktorá žije v ťažkých
podmienkach v oblasti s veľmi nízkou zdravotníckou
infraštruktúrou a obrovskou mierou nezamestnanosti.
Mobilná klinika poskytla lekársku asistenciu pre
7.010 pacientov z toho bolo 3 378 detí v roku 2009.
Mobilná klinika vykonala 6 523 návštev v rámci
domácej starostlivosti (tzv. „home based care“),
vrátane domácich návštev u detí mladších ako 5 rokov, kde boli skontrolované ich zdravotné kartičky
a dátumy vakcinácií. Bola prevedená kontrola imunity
tých pacientov, ktorí nedodržiavali imunizačný plán.
Terénni pracovníci pritom vykonali 2.382 návštev
tehotných žien, ktorým poskytli poradenstvo v oblasti výhradného kojenia, dôležitosti predpôrodných
prehliadok, dodržiavania hygieny počas tehotenstva
a po pôrode a užívania vitamínov a liekov. Pracovníci
učia ženy rozpoznávať príznaky nebezpečenstva
počas tehotenstva a vyškolili ich v oblasti plánovania rodičovstva. Magna sa venuje adolescentným
tehotným ženám, nakoľko z pohľadu pôrodníctva sa
považuje za vysoko rizikový. 55 % úmrtí matiek je vo
vekovej skupine od 19 do 25 rokov. Od roku 2007
bolo v programe 546 žien, v roku 2009 do neho vstúpilo 238 mladých žien.
Počas roku 2008, pracovníci Magna zmerali a odvážili
2 714 detí vo veku menej ako 5 rokov. Identifikovali

sme 212 podvýživených detí. 86 detských pacientov,
ktorí prešli kontrolou bolo vážne podvyživených,
126 stredne podvyživených a viac ako 18 % pacientov trpelo nedostatkom základných výživných látok
v rôznej miere. Pre vybraných detských pacientov
Magna distribuovala dojčenské mlieko a obohatenú
terapeutickú stravu. Kontroly a prehliadky sa konali
na mesačnej báze.
Nutričné poradenstvo, hygienické kontroly a kontrolné antropometrické merania sú súčasťou každej
návštevy.
V oblasti plánovania rodičovstva navštívili Magna
pracovníci 1 204 žien, ktorým bol vysvetlený význam
a stratégie plánovaného rodičovstva a prízvukovaná
dôležitosť dodržiavania harmonogramu stretnutí.
Ženy boli takisto pozvané na vyšetrenie v rámci mobilnej kliniky či zdravotníckeho zariadenia. Terénny
sociálny pracovník a sestra aktualizovali záznamy
týkajúce sa edukačných a školiacich aktivít.
Prostredníctvom mobilnej kliniky sme distribuovali
880 plagátov a 900 letákov, ktoré sa týkali preventívnych opatrení v oblasti vírusových ochorení a možností zdravotnej starostlivosti, ktorú mobilná klinika
ponúka.
Spolu s poskytovaním lekárskych služieb, mobilná
klinika sprostredkovala tréningy pre pôrodné asis-

tentky v komunitách a vzdelávacie programy zamerané na prevenciu prenosu chorôb, prevenciu nákazy
infekciami ako sú malária, horúčka dengue, HIV/AIDS
a iných. Špecializovaný vzdelávací tím sprostredkoval vzdelávanie 15 982 klientom z komunít počas
organizovania 896 lekcií zameraných na ochorenia
dýchacích ciest, hnačiek a červov, horúčku dengue,
maláriu, plánované rodičovstvo, správne kojenie,
leptospirózu, PAP, zdravotnú starostlivosť o novorodenca a deti mladšie ako 5 rokov, monitorovanie
rastu dieťaťa a dôležitosť imunizácie.
Magna Deti v núdzi pracuje priamo s komunitami pri
budovaní sanitačného systému, pri zabezpečovaní
a udržiavaní zdrojov s pitnou vodou spolu s propagáciou správnej hygieny a priamou výstavbou studní
a latrín. Program bol zahájený konštrukciou 100
studní a 100 latrín vo svojej prvej fáze. v druhej fáze
sme vybudovali 108 latrín a 35 studní. v súčasnosti
(v roku 2009) plánujeme vybudovať dodatočných 50
latrín a ďalších 20 studní. Miestna komunita darovala
svoj pracovný čas, Magna poskytuje stavebný materiál a supervíziu.
Magna pôsobí v Nikaragui od roku 2007.
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Konžská
demokratická
republika
medzinárodní zamestnanci: 2
lokálni zamestnanci: 5
Infekčné ochorenia; hiv/aids a podvýživa
starostlivosť o matku a dieťa

Konžská demokratická republika bola jednou z prvých krajín Afriky, ktorá začiatkom 80-tych rokov
20. storočia vytvorila a implementovala program
zvyšovania povedomia a prevencie voči HIV/AIDS.
Prvý prípad ochorenia na HIV bol registrovaný v roku
1983. V roku 1987 prišla DRC s Národným programom
pre kontrolu AIDS. Žiaľ, politická a občianska kríza sa
svojím negatívnym vplyvom prejavila i v tejto oblasti.
Dlhé roky občianskych nepokojov a sociálno-politickej nestability mali na systém poskytovania zdravotných služieb negatívny dopad. Napriek tomu, že je
po vojne, zničený zdravotnícky systém zapríčiňuje, že
45.000 ľudí mesačne (z toho polovica detí mladších
ako päť rokov)) umiera, väčšina v dôsledku chorôb,
ktorým sa dalo predchádzať. Hospitalizovaní pacienti
si musia zaobstarávať vlastné lieky, a niekedy dokonca aj zdravotnícky materiál potrebný pre ich liečbu.
Lekárne verejných zdravotníckych zariadení sú často
prázdne alebo v najlepšom prípade podzásobené. Ak
si pacienti chcú dopriať lieky, nemajú inú možnosť
než sa obrátiť na neoficiálne zdroje, ktoré sú nákladné, neregulované a niekedy nebezpečné. Od získania
nezávislosti v roku 1960 prežila Demokratická republika Kongo pohnuté dekády politických konfliktov.
v poslednej dobe sa táto bývalá belgická kolónia
spamätáva z „Africkej svetovej vojny“ z rokov 1998 až
2003, konfliktu, ktorý započali ustupujúci páchatelia
rwandskej genocídy rozptýlení do siedmich ďalších
krajín a rôzne povstalecké milície a ktorý priniesol
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najvyšší počet obetí na životoch od druhej svetovej
vojny. Prinajmenšom 37 % populácie, čo je približne
18,5 miliónov ľudí, nemá žiadny prístup k akejkoľvej
forme oficiálnej zdravotníckej starostlivosti.
Povážlivá situácia ľudí – takmer traja zo štyroch
Konžanov žijú v úplnej chudobe bez pravidelného
prísunu jedla alebo pitnej vody – znamená, že skoro
dve tretiny konžskej populácie prichádzajú o zdravotnú starostlivosť kvôli chýbajúcim finančným zdrojom.
Zdravotné ukazovatele vykresľujú veľmi smutný obraz.
Jedno z ôsmich detí zomiera pri narodení a v prípade
prežitia sú vyhliadky na život dlhý 54 rokov. Kolaps
zdravotníckeho sektora viedol k tomu, že sa znova
objavili ojedinelé choroby, ktoré boli prakticky zlikvidované. Demokratická republika Kongo zaznamenáva
výskyt najväčšej škály infekčných chorôb, zahŕňajúc
obrnu, hemoragické horúčky, syfilis, ovčie kiahne,
čierny kašeľ, osýpky, meningitídu, lepru a HIV/AIDS.
Správa Konžského ministerstva zdravotníctva z roku
2007 uvádza 1 376 230 ľudí žijúcich s HIV/AIDS, čo
predstavuje asi 1,2 až 1,5 % populácie. v porovnaní
s výskytom HIV v sub-saharskej Afrike (4,2 % populácie) je to pomerne nízke číslo. Avšak krajina, ktorá
prežila zmienený konflikt a má nízky príjem, stále čelí
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mnohým ťažkostiam a novovznikajúcim problémom.
HIV/AIDS je jednoznačne jedným z nich.
Vo viacerých provinciách je prístup k liečbe ARV
obmedzený. Dodávka liekov nie je adekvátna a cena
liečby zostáva veľmi vysoká. Napriek úsiliu o zmenu
tejto situácie, len 21.115 pacientov malo na konci
roku 2008 prístup k ARV liečbe, čo je len 10% z tých,
ktorí ju skutočne potrebujú. Nevedomosť, cena,
vzdialenosť a nutnosť cestovania, ale hlavne prístup
k liekom v rannom štádiu ochorenia, sú faktormi,
ktoré najviac prispievajú k tomu, že 22 % pacientov
na ARV liečbe zomrie do troch rokov.
Počet detí žijúcich s vírusom HIV odhaduje Národný
program (PNLS) na 110 tisíc. Presné čísla nie sú známe z viacerých dôvodov. Medzi ne patrí chýbajúca
pediatrická kontrola a liečba do roku 2009. V krajine
žije takmer 38 950 HIV pozitívnych detí, ktoré potrebujú ARV liečbu (odhad z roku 2005). Len 12, 8 %
z tých detí, ktoré ju potrebujú, sú aj jej príjemcami.
Ďalším problémom, ktorý stojí v ceste liečbe, je fakt,
že epidémia HIV vyvoláva strach medzi ľuďmi. Ak je
dieťa diagnostikované ako HIV pozitívne, môže to
skončiť dokonca aj jeho vylúčením z rodiny.
Situácia vyzerá byť stabilná, ale podľa štatistík z roku
2005, 100.000 ľudí zomrelo na choroby súvisiace
s AIDS a 155 000 ľudí bolo novo-infikovaných, čo
predstavuje rastúcu tendenciu. DRC trpí nadmernou
mortalitou, ktorá je zjavná napríklad u detskej populácie – 129 na 1000 novonarodených detí a 205
na 1000 detí do piateho roku veku. DRC je v skupine
šiestich krajín na svete a troch krajín v Afrike, v ktorých zahynie ročne 50 % všetkých detí na svete.
Magna Deti v núdzi sa v roku 2009 zamerala na
implementáciu projektu, ktorý podporí vytvorenie
a prevádzku pediatrického centra pre HIV pozitívnych
pacientov. Centrum bude poskytovať kvalitnú lekársku starostlivosť, kontrolné prehliadky a ARV lieky.
v prvej fáze implementácie projektu bude do programu zaradených 200 HIV pozitívnych detí. Nutričná
časť projektu venuje lekársku starostlivosť ťažko
podvýživeným pacientom.
Magna pôsobí v Konžskej demokratickej republike od
roku 2009.

India
medzinárodný zamestnanec: 1
lokálni zamestnanci: 2
vzdelávanie pre deti z marginalizovaných skupín

V Indii stále vládne nízka úroveň vzdelania obyvateľstva. Väčšina žien nikdy nenavštevovala žiadnu
školu a iba 37 % z nich má možnosť študovať na
strednej škole. v Indii je priemerne každá tretia žena
negramotná. Väčšina detí nemá prístup ku kvalitnému vzdelaniu, čo je dôsledok chudoby a zaradenia
v kastovnom systéme.
Napriek značnému zlepšeniu negramotnosti počas
90. rokov, množstvo detí ktoré nemajú ukončenú
základnú školskú dochádzku, je veľmi vysoké. Pretrvávajú rozdiely medzi pohlaviami: oveľa viac dievčat
nemá ukončené základné vzdelanie. Až 20 % detí vo
veku od 6 do 14 rokov nenavštevuje školu a milióny
žien zostávajú negramotných aj napriek prudkému
rastu gramotnosti v 90. rokoch.
Množstvo problémov stále pretrváva: problém sociálnych „priepastí“ – plynúcich zo systému kást,
rozdiely medzi sociálnymi triedami a pohlavím – toto
všetko odopiera deťom nárok na vzdelanie. Detská
prácovná sila, ako aj odmietavý postoj k tomu, aby
boli dievčatá zrovnoprávnené, je v niektorých oblastiach Indie skutočným problémom. Zlepšuje sa však
návštevnosť škôl. v porovnaní s minulosťou, čoraz
viac detí vo veku od 6 do 14 rokov navštevuje školy
v rámci celej krajiny. Avšak vzdelávací systém čelí
nedostatku zdrojov, škôl, tried a učiteľov. Dievčatá
pochádzajúce z označovaných nízkych sociálnych
a ekonomických vrstiev prerušujú školskú dochádzku
vo veľmi nízkom veku. Na tri školy nižších stupňov
pripadá jedna škola vyššieho stupňa. To znamená, že
nie je dostatok miesta na vzdelávanie všetkých detí,
ktoré ukončia prvý stupeň základných škôl. Zvlášť
pre dievčatá sa stáva prístup do vyšších škôl takmer
nemožný.

Štát Tami Nadu, ktorý sa nachádza pri juhovýchodnom pobreží, bol jeden z regiónov výrazne postihnutých vlnou Tsunami v roku 2004. Magna Deti v núdzi
otvorila v tejto postihnutej oblasti humanitárnu misiu
pre obete postihnuté katastrofou. v súčasnosti pokračujeme v podpore vzdelávania detí v tejto oblasti.
Vzdelávací projekt zabezpečuje vzdelávanie pre deti,
ktorých rodiny boli postihnuté prírodnou katastrofou,
ako aj pre deti z potlačovaných a odsunutých sociálnych skupín. Magna zabezpečuje umiestnenie v školách, vybavenie školskými pomôckami a poradenstvo
pre 347 detí v Tamil Nadu.
Magna pôsobí v Indii od roku 2005.
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Vietnam
medzinárodní zamestnanci: 1
lokálni zamestnanci: 5
infekčné ochorenia, HIV/AIDS
starostlivosť o matku a dieťa.

Cieľom pôsobenia Magna Deti v núdzi vo Vietname
je prispieť k plnohodnotnému životu novorodencov bez nákazy HIV a k zlepšeniu kvality života HIV
pozitívnych matiek a detí v Hanoji vo Vietname a to
prostredníctvom vybudovania integrovanej starostlivosti v oblasti prevencie prenosu HIV z matky na dieťa
v troch hanojských zdravotníckych zariadeniach:
v Národnej pediatrickej nemocnici, Obstetric Hanoi
Hospital a v Mother Center Hospital. Táto starostlivosť
má mať podobu komplexnej zdravotnej a sociálnej
pred-pôrodnej a po-pôrodnej starostlivosti s cieľom
zníženia prípadov prenosu HIV z matky na dieťa.
Vietnam má v porovnaní s inými krajinami pomerne nízku prevalenciu výskytu HIV/AIDS, avšak táto
zaznamenáva stúpajúcu tendenciu a ochorenie
si postupne nachádza cestu z koncentrovanej do
bežnej populácie. Je preto potrebné venovať zvýšenú
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pozornosť viacerým programom prevencie prenosu
HIV, medzi ktorými je aj prenos z matky na dieťa, ktorý je jednou z hlavných príčin nákazy u detí. Projekt
posilňuje existujúci program starostlivosti o novonarodené deti, ktoré sú vystavené riziku nákazy HIV od
svojich matiek a buduje základné piliery starostlivosti
o HIV pozitívnu matku v čase tehotenstva, pôrodu
a po pôrode. Trend vo vývoji ukazuje, že HIV pozitívna populácia sa stavá stále mladšou a vírus si čoraz
častejšie nachádza cestu prenosu prostredníctvom
heterosexuálneho styku, ktorá je jednou z hlavných
prenosových ciest do bežnej populácie. Z geografického hľadiska je najvyššia koncentrácia HIV pozitívnych ľudí vo veľkých mestách, v provinciách, kde
je najvyšší výskyt rizikových skupín ako sú vyššie
vymenovaní užívatelia drog aplikujúci prostredníctvom ihiel, pracovníčky v sexuálnych službách a muži,
ktorí majú sex s mužmi.
I keď prevalencia HIV vo Vietname zostáva pomerne
nízka, faktom je, že v poslednej dekáde dochádza
k nárastu prípadov výskytu HIV/AIDS, ktorý súčasná
(nedostatočná) miera implementácie programov
prevencie a liečby nebola schopná zastaviť, prípadne
spomaliť. Dochádza dokonca k situácii kedy je novoinfikovaných proporčne viacej žien ako mužov, i keď
tieto sa ešte stále nachádzajú vo vysokorizikových
skupinách ako sú pracovníčky v sexuálnych službách,
ide však už aj o ženy, ktoré nakazia ich partneri.
i podľa odhadov Ministerstva zdravotníctva sa tento
nárast stáva pokračujúcim trendom.
Magna Deti v núdzi začala vo Vietname pôsobiť od
roku 2009.

Mjanmarsko (Barma)
medzinárodný zamestnanec: 1
lokálni dobrovolníci: 15
humanitárna katastrofa (cyklón Nargis) – medicínska a potravinová starostlivosť

Mjanmarsko (Barma), s 53 miliónmi obyvateľov, ktoré
zahrňujú 153 etnických skupín, je krajinou s najväčším počtom etník v Juhovýchodnej Ázii. Mjanmarsko,
sa podľa štatistík UNDP pre Index ľudského rozvoja,
radí na 132. miesto z celkového počtu 177 krajín s
ročným prímom 220 amerických dolárov na obyvateľa. 2. a 3. mája 2008 zasiahol Mjanmarsko cyklón
Nargis, ktorý sa prehnal regiónom delty rieky Iravady
a priamo zasiahol najväčšie mesto a zároveň bývalé
hlavné mesto Mjanmarska, Rangún.
Región delty Irrawady, centrum a miesto kde cylkón
Nargis zasiahol plnou silou, je známe ako najväčší
zdroj rýb a rybárskeho priemyslu v krajine. Takmer
všetka úrodná pôda bola zaplavená slanou morskou
vodou a bude trvať nepredstaviteľne dlho, kým sa
oblasť vráti do pôvodného normálu.
Obyvateľstvo z najpostihnuteľnejších oblasté bolo
svedkom straty majetku, pôdy spolu s domami a zásobami jedla pre zvyšok roku. Postihnuté chudobné
rodiny zostanú bez prostriedkov na nákup produktu
na sadenie, či nákup iného poľnohospodárskeho
zariadenia, vrátane nástrojov a dobytka.
Cyklón Nargis bol jednou z najvážnejších prírodných
katastrof, ktoré zasiahli za posledné storočie ázijský
kontinent. Vyžiadal si viac než 138 000 mŕtvych alebo
nezvestných a takmer 2,4 milióna postihnutých.
Potvrdili sa odhady, že takmer 40 percent obetí po
ničivom cyklóne tvorili deti. Najhoršia situácia bola
v delte rieky Irrawaddy, najmä v mestách Bogalay
a Labutta. Vačšina obyvateľov týchto oblastí zostala
bez prístupu k pitnej vode. Mnohé siroty a traumatizované deti sa stali súčasťou budhistických kláštorou, kde našli dočasné útočisko. Dočasné, teda
dlhodobé: nemajú sa kam vrátiť.

Do Mjanmarska (Barma) Magna v roku 2008 dopravila lieky na liečbu hnačkových ochorení, malárie,
dehydratácie, vakcíny a 400 000 tabliet na čistenie
vody. Rovnako sa distribuovali plastikové fólie.
Od mája do decembra 2008 s pomocou lokálnych
lekárskych tímov sa s liekmi z Magna zásielky liečilo
až 250 000 ľudí žijúci v oblastiach Irrawaddy delta
– Laputta, Bogalay, Dedaye, Mawlamziainggzun,
Nga Pu Daw a v Yangone. Lieky boli distribuované na
miestnych (neštátnych) klinikách a v rámci mobilných
výjazdov do postihnutých oblastí.
Okrem lekárskej pomoci sa do delty dvakrát vypravil
tím dobrovoľníkov, ktorý zabezpečovali potravinovú
pomoc obetiam cyklónu vrátane nutričných doplnkov.
V roku 2009 Magna Deti v núdzi uzatvorila svoju
misiu v Mjanamarsku (Barme).
magna deti v núdzi – výročná správa 2009
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Haiti 2010
medzinárodní zamestnanci: 5
prírodná katastrofa (zemetrasenie) – medicínska
starostlivosť a materiálna pomoc

Haiti, najchudobnejšiu krajinu amerického kontinentu zasiahlo 12. januára 2010 ničivé zemetrasenie s
magnitúdou 7,3 stupňov Richterovej stupnice. Epicentrum sa nachádzalo neďaleko od hlavného mesta
Port-au-Prince a skaza, ktorú prinieslo, bola enormná. Zahynulo viac než 230 000 ľudí. 300 000 ľudí bolo
zranených a viac než milión ľudí zostalo bez domova.
Magna Deti v núdzi poskytovala hneď po zemetrasení
pomoc priamo na Haiti, kde sme vyslali tím lekárov
a zdravotníkov, aby zabezpečovali bezprostrednú lekársku asistenciu obetiam katastrofy. Magna zdravotnícky tím pôsobil v jednej z nemocníc v Port‑au-Prince
(Haitian Community Hospital), kde okrem každodenného ošetrovania pacientov, vykonávali aj chirurgické operácie pozostávajúce z amputácií, reoperacií
a bežných chirurgických zákrokov.
Magna Deti v núdzi zostáva prítomná na Haiti aj v nasledujúcom období. Zameriavame sa predovšetkým
na obnovu zdravotníckych zariadení a poskytovanie
psychosociálnej pomoci obetiam prírodnej kata
strofy.
Magna Deti v núdzi začala na Haiti pôsobiť od roku
2010.
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Pracovníci
a dobrovoľníci
Magna Deti v núdzi je zavislá na odhodlaní, obetavosti a ťažkej práci ľudí, ktorí sa podieľajú na výkone
projektov priamo v teréne. Pôsobia v krajinách trpiacich extrémnou chudobou, vojnovými a povojnovými
traumami, HIV/AIDS, podvýživou alebo následkami
prírodnej katastrofy. Tieto krajiny sa stávajú ich
pôsobiskom zväčša na 9 – 12 mesiacov. Ich náklady
sú hradené a za svoju prácu dostávajú mesačnú
odmenu, ktorá sa mení v závislosti od predchádzajúcich pracovných skúseností z terénu a od rozsahu ich
projektových zodpovedností. V roku 2009 Magna Deti
v núdzi vyslala do terénu 9 medzinárodných pracovníkov a 4 dobrovoľníci pracovali v Magna projektoch
v teréne. Náš medzinárodný personálny tím poskytuje medicínsku a sociálnu asistenciu po boku svojich
249 lokálnych kolegov a dobrovoľníkov. Nasledujúci
zoznam zachytáva mená ľudí, ktorých vyslala Magna
Deti v núdzi a pracovali priamo v teréne na jednotlivých misiách v roku 2009:
terénni pracovníci a dobrovoľníci:
Denisa Augustínová
Martin Bandžák
Katarína Chebeňová
Romain Santon
Karin Slováková
Andrea Stránska
Miroslava Cerulová

Lenka Prantnerová
Katie Sullivan
Sara Van Rompaey
Megan Wight
Catriona Macrae
Yasmin Stinchcombe
Portia Bailey

Aktivity slovenskej pobočky týkajúce sa administratívy, financií, kampaní, styku s verejnosťou, komunikácie s darcami a donormi realizovali:
Denisa Augustínová
Martin Bandžák
Nikola Dudová
Hana Gendiarová

Marián Glézl
Lívia Šímova
Silvia Kušnírová
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Informačné kampane a aktivity
Nezanedbateľnou súčasťou aktivít Magna Deti
v núdzi je realizácia vzdelávacích, informačných
a fundraisingových aktivít. Pravidelne oslovujeme
širokú verejnosť s témami, ktoré v bežnom verejnom
a mediálnom dianí nedostávajú dostatočný priestor
a pozornosť. Napriek tomu však predstavujú veľký
spoločenský problém a často aj akútnu hrozbu.

kampane a zbierky
V roku 2009 realizovala Magna Deti v núdzi s veľkou
podporou reklamnej agentúry VACULIK ADVERTISING
viacero kampaní, ktoré boli zamerané na podporu
konkrétnych aktivít:
2 % pomôžu deťom v núdzi
Cieľom kampane bolo vyzvať ľudí, aby poukázali 2 %
svojich daní Magna Deti v núdzi a pomohli tak spolu
s nami liečiť deti a ich rodiny v núdzi. Kampaň bežala
v televízii a v rozhlase.
pošli sms a zapoj sa do boja proti hladu a podvýžive
Cieľom kampane bolo podporiť verejnú zbierku
prostredníctvom zaslania prázdnej SMS na číslo 804
v hodnote 3 € zo siete Orange Slovensko a T-Mobile
Slovensko. Každá SMS pomôže pokračovať v projektoch, ktoré pomáhajú podvyživeným deťom. Mobilní
operátori odovzdali 100 % výnosu zbierky organizácii
Magna Deti v núdzi.
štrúdlou proti hladu a podvýžive
Kampaň prebiehala v novembri 2009. Kúpou jednej
porcie štrúdle v hodnote 1 € v sieti reštaurácii PRESTO, mohli ľudia pomôcť hladujúcim a podvyživeným
deťom vo svete. Celý výťažok v hodnote 1 346 €
venovala spoločnosť PROGASTRO na pomoc deťom
trpiacim hladom a podvýživou.
v hypernove proti hladu a podvýžive
Prostredníctvo pokladničiek mohli zákazníci v sieti
Hypernova na celom Slovensku prispieť na boj proti
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hladu. Pokladničky boli pri každej pokladni v predajniach v Bratislave a v Košiciach a na informačných
pultoch v ostatných predajniach na Slovensku. Kampaň začala v novembri 2009 a pokračovala v roku
2010.
pomáhajte kreditnou kartou magna
UniCredit Bank Slovakia a.s. a Magna Deti v núdzi
pripravili spoločný projekt kreditnej karty Magna,
ktorej výnos pomáha deťom v boji proti ochoreniu
AIDS. Realizovaním každej bezhotovostnej transakcie kartou Magna prispieva klient na charitu 0,5 %
z objemu transakcie a rovnakou sumou prispieva aj
banka. UniCredit Bank okrem toho poukazuje aj 50 %
z ročného poplatku za každú kartu Magna na účet
združenia Magna Deti v núdzi. Klienti sú informovaní
o použití venovaných finančných prostriedkov na našej podstránke Magna kreditná karta UniCredit Bank.

výstavy
V roku 2009 sme pokračovali vo výstavných aktivitách, ktorých cieľom je poukázať na aktuálny problém
v krízových krajinách sveta. Na festivale Camera
Slovakia sme predstavili výstavu POMOC BARME, dokumentujúcu humanitárnu pomoc obetiam ničivého
cyklónu Nargis, ktorý zasiahol krajinu v roku 2008.
Magna Deti v Núdzi poskytla pomoc vo forme liekov
a medicínskeho materiálu, dezinfekčných tabliet na
čistenie vody a základných potravín, ktoré naši lokálni pracovníci distribuovali ľuďom, ktorí od začiatku
katastrofy nedostali žiadnu pomoc.

konferencie
medzinárodná konferencia DOMINIQUE DORMONT
o hiv/aids v paríži
Denisa Augustínová prezentovala aktivity Magna Deti
v núdzi na medzinárodnej konferencii DOMINIQUE
DORMONT o HIV/AIDS, ktorá sa konala v dňoch
26. – 28. marca 2009 v Paríži. Hlavnou témou bolo

Tisíce detí tretieho sveta stojí naša ľahostajnosť život!
Dve percentá z daní, ktoré im môžeme venovať, však nás nestoja
nič. Stačí naozaj tak málo a tieto deti by mohli žiť.

.
www.magna.sk
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PMTCT – Zastavenie prenosu vírusu HIV z tehotnej
matky na dieťa. Prezentovali sme prácu Magna Deti
v Núdzi v oblasti PMTCT a skorého testovania detí na
HIV/AIDS v Kambodži. Konferencie sa okrem nositeľky Nobelovej ceny za medicínu (objavenie HIV/AIDS)
Françoise Barré-Sinoussi zúčastnili aj tímy pracovníkov, virológov a lekárov z afrických a ázijských krajín,
ako aj vedci z Institute Pasteur.
International AIDS Society Conference
v Kapskom meste
Magna Deti v Núdzi prezentovala svoje poznatky
s liečbou HIV/AIDS pacientov na celosvetovej konferencii o AIDS v Kapskom meste, JAR. Prezentovali sme
tu svoje poznatky a výsledky z PMTCT programu –
Zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa, ktorý
prevádzkujeme v Kambodži a Keni. Takisto poznatky
z liečby a diagnostikovania detí pod 18 mesiacov
nakazených vírusom HIV.
Konferencia Slovensko a rozvojová pomoc – výzvy
a skúsenosti v Bratislave
Dňa 28. januára 2009 sa pod záštitou Ministerstva
zahraničných vecí SR v Bratislave uskutočnila konferencia o rozvojovej pomoci. Cieľom konferencie bolo
zhodnotiť päťročné fungovanie Slovenskej rozvojovej
pomoci. Magna Deti v núdzi bola na túto konferenciu
taktiež prizvaná a jej zástupca predstavil projekt
prevencie prenosu HIV vírusu z matky na dieťa v provincii Nyanza v Keni ako jeden z úspešne implementovaných projektov.
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Darcovia
Magna Deti v núdzi je veľmi vďačná svojim podporovateľom a sympatizantom za ich finančnú pomoc,
bez ktorej by naša práca a úspechy neboli možné.
Sme hrdí na túto spoluprácu a touto cestou sa chceme poďakovať našim individuálnym darcom, firmám
a korporáciam, nadáciam a ostatným organizáciam,
ktoré nás v uplynulom roku podporili.
Vaša štedrosť a veľkorysosť nám umožnila fungovať
nezávisle od politických, ekonomických a náboženských záujmov, čo považujeme za klúčové vo vzťahu
k našim pacientom a klientom. Pravidelné finančné
príspevky zabezpečujú dlhodobú
podporu už existujúcich projektov, umožňujú nám
tiež flexibilne poskytovať efektívnu a adresnú pomoc
v krízových situáciách. Naši podporovatelia s nami
denne prikladajú ruku k dielu a umožňujú nám
pomáhať.
Magna Positive je fond humanitárnej pomoci. Jeho
morálny rozmer stavia na dôvere k našej organizácii
na základe výsledkov našej práce a ponúka podporovateľom spôsob, ako podporiť našu flexibilitu,
rýchle a efektívne jednanie v krízových situáciach.
Prostriedky, ktoré podporovatelia do tohto fondu
poskytujú pravidelne a dlhodobo, umožňujú naše
okamžité a flexibilné reakcie v krízových situáciách.
Darcovia pomáhali aj prostredníctvom podpory detí
v programe Podpor dieťa.
Vo všetkých týchto programoch nás v roku 2009
podporilo 288 nových individuálnych darcov. Spolu
Magna Deti v núdzi eviduje 1150 individuálnych darcov, ktorí prispievajú na našu činnosť.
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Financie
V roku 2009 Magna Deti v núdzi vynaložila 834 844 Eur na prevádzkovanie programov
priamo v teréne a 60 499 Eur na edukačné kampane, fundraising a administratívne náklady.
Na začiatku svojho vzniku sa Magna Deti v núdzi dobrovoľne zaviazala, že použije
minimálne 80 % získaných prostriedkov na realizáciu projektov a len 20 % použije
na získavanie darcov a zabezpečenia chodu organizácie.

príjmy
štátne dotácie
ostatné zdroje

dary a súkromné granty

výdavky
správa a riadenie
získavanie zdrojov

humanitárne
a rozvojové projekty
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Celkové rozdelenie nákladov Magna Deti v núdzi v roku 2009
Zdroj použitia príspevkov
Humanitárna a rozvojová pomoc
Fundraising
Manažment
SPOLU

Suma v tis. EUR	
834,844
32,393
28,106
895,343

% podiel
93,2 %
3,6 %
3,1 %
100 %

Rozdelenie nákladov podľa krajín na humanitárnu a rozvojovú pomoc Magna Deti v núdzi v roku 2009
Zdroj použitia príspevkov
Kambodža
Keňa
Nikaragua
Mjanmarsko/Barma
Konžská Demokratická republika
Vietnam
Slovenská republika
SPOLU

Suma v tis. EUR	
480,056
188,578
100,302
1,885
43,257
6,587
14,178
834,844

% podiel
57,5 %
22,6 %
12,00 %
0,2 %
5,2 %
0,8 %
1,7 %
100 %

Rozdelenie nákladov podľa použitia na humanitárnu a rozvojovú pomoc Magna Deti v núdzi v roku 2009
Zdroj použitia príspevkov
Náklady na lokálnych zamestnancov
Náklady na medzinárodných pracovníkov
Medicínske,nutričné
Sociálne náklady
Operačné náklady
Konzultačné a lokálne náklady
Transport a skladné náklady
Ostatné náklady
SPOLU

% podiel
34,3 %
24 %
22,2 %
0,8 %
12,4 %
0,8 %
5,2 %
0,2 %
100 %

Výnosy Magna Deti v núdzi v roku 2009
Zdroj použitia príspevkov
Príspevky od vládnych inštitúcií (Slovakaid)
Príspevky od nadácií, korporácií a fyzických osôb
Ostatné príspevky
SPOLU

Suma v tis. EUR	
159,337
801,114
10,480
970,931

% podiel
17 %
82 %
1%
100 %
magna deti v núdzi – výročná správa 2009
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Vaša pomoc je potrebná
Spolu s nami môžete jednorazovým alebo pravidelným mesačným príspevkom pomáhať zachraňovať
detské životy, bojovať proti chorobám, hladu a podvýžive. Zároveň budete mať prehľad ako, komu a kde
Vaše peniaze pomáhajú každý deň.
Pracovníci Magna Deti v núdzi pôsobia priamo v teréne. Každý deň poskytujú zdravotnú pomoc a výživu
deťom a ich rodinám v ôsmich krajinách sveta, na
troch kontinentoch.
Krajiny, v ktorých pracujeme, sa často spamätávajú
z vojnových konfliktov, nedemokratických režimov
alebo prírodnych katastrof, ktoré zapríčiňujú chudobu s dlhodobými následkami. Tieto problémy a ich
riešenia si vyžadujú dlhodobú pomoc.
Pomáhame pri humanitárnych katastrofách a poskytujeme zdravotnú starostlivosť ich obetiam. Prevádzkujeme dlhodobé projekty zamerané na pomoc
deťom, ktorým ich vlastná spoločnosť, nefunkčná
vláda alebo rodina nedokážu zabezpečiť adekvátnu
lekársku starostlivosť. Naša stála prítomnosť v teréne
nám pomáha flexibilne a efektívne pomáhať deťom
a ich rodinám v núdzi.
Pri každej forme podpory vám Magna zriadi váš
Osobný profil na webovej stránke, kde si môžete
sledovať Vaše príspevky a bude vedieť ako, kedy, kde
a komu pomáhate.
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> staňte sa magna záchrancom prostredníctvom
pravidelnej podpory
Ako Magna Darca budete spolu s našimi lekármi,
zdravotnými sestrami a humanitárnymi pracovníkmi
v teréne denne pomáhať zachraňovať životy detí
a skvalitňovať ich rodinám život každý deň. Vďaka
vašej pravidelnej podpore vieme efektívnejšie a rýchlejšie zasahovať v čase humanitárnych kríz.
> podporte dieťa v Kambodži
Pomôžte pravidelnými mesačnými príspevkami
zmeniť osud detí v Kambodži a dajte im nádej na kvalitnejší život. Zapojením sa do programu (už od 20 €
mesačne) budete podporovať jedno dieťa, budete
vedieť jeho meno, mať jeho fotografiu, vedieť aké má
záľuby alebo ako sa mu darí v škole.
www.magna.sk
www.magnadetivtisni.cz
www.magnachildrenatrisk.org
V prípade potreby nám zatelefonujte a radi vám
vysvetlíme, ako môžete pomôcť.
tel:

+421 2 33 00 42 57
+420 604 978 639

(Slovenská republika)
(Česká republika)

Správna rada

Dozorná rada

Martin Bandžák
Predseda správnej rady a výkonný riaditeľ

Juraj Vaculík
Vaculík Advertising

V roku 2001 spoluzakladal organizáciu Magna
Deti v núdzi. Zúčastnil sa a stál pri implementácii
všetkých jej misií vo svete. V roku 2009 pomáhal
pri humanitárnych aktivitách v Mjanmarsku a Keni.
Na začiatku roka 2010 viedol misiu na zemetrasením
postihnutom Haiti. Väčšinu roka pôsobí v Kambodži,
kde vedie misiu Magna Deti v núdzi (od roku 2003)
a odkiaľ koordinuje humanitárne aktivity organizácie
Magna Deti v núdzi vo svete. Vlastným povolaním je
fotograf.

MUDr. Júlia Horáková, PhD
Primárka Transplantačnej jednotky kostnej drene
II. DK DFNsP
Jozef Barta
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
UniCredit Bank, a. s.

Denisa Augustínová
Členka správnej rady a operačná riadieľka
V roku 2001 spoluzakladala organizáciu Magna Deti
v núdzi. Zúčastnila sa a stála pri implemetácii väčšiny jej misií vo svete. Väčšinu roka pôsobí v Kambodži, kde Magna Deti v núdzi (od roku 2003) realizuje
projekty zamerané na HIV/AIDS . Odtiaľ koordinuje
humanitárne aktivity organizácie Magna Deti v núdzi
vo svete. V roku 2007 ako „Architect of the Future“ prezentovala svoje vízie riešenia problematiky
podvýživy vo svete na konferencii Waldzell. Vlastným
povolaním je sociálna pracovníčka.
Peter Gabriž
Člen správnej rady
Od roku 2005 bol súčasťou organizačného tímu a členom Dozornej rady Magna Deti v núdzi. Od roku 2009
aktívne spolupracuje na vytvorení nového modelu
fundraisingu, organizácie, marketingu a komunikácie a stáva sa členom Správnej rady. Posledných 15
rokov pracoval na rôznych manažérskych pozíciách
v medzinárodných korporáciách v oblasti platobných
systémov, IT, bankovníctva a akvizícií.
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Ak chcete pomôcť

Magna Deti v núdzi
sídlo:

kancelária:

Nám. 1. Mája 15
811 06 Bratislava
Slovenská republika
Páričkova 18
821 08 Bratislava
Slovenská republika
tel: +421 2 33 00 42 57
magna@magna.sk
www.magna.sk

Magna Děti v tísni
sídlo:

kancelář:

Na Petřinách 2
162 00 Praha 6
Česká republika
Palác Akropolis
Kubelíkova 1548/27
130 00 Praha 3
Česká Republika
tel: +420 604 978 639
magna@magnadetivtisni.cz
www.magnadetivtisni.cz

