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Drahí priatelia,

každý rok nám prináša nové situácie, nové výzvy či 
prekážky, motiváciou a veľkou hnacou silou nám 
však ostávajú malé víťazstvá a úspechy, ktoré na 
tejto ceste dosahujeme.

Hneď začiatok roka 2010 bol poznamenaný veľkou 
prírodnou katastrofou – silným zemetrasením na 
Haiti. Najchudobnejšiu krajinu amerického konti-
nentu zasiahli obrovské otrasy 12. januára ničivou 
silou s magnitúdou 7,3 stupňov Richterovej stupnice. 
Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo neďaleko 
od hlavného mesta Port-au-Prince a skaza, ktorú 
prinieslo, bola enormná. Veľká časť budov ostala 
zničená, zavládol chaos, ľudia sa v šoku a bezprízor-
ne pohybovali medzi troskami. Zemetrasenie malo 
katastrofálne rozmery, záchvevy sa vracali, a počet 
obetí stále stúpal.
Tí, čo katastrofu prežili, trávili noci v ruinách domov 
či na uliciach. Okrem toho sa museli potýkať s akút-
nym nedostatkom pitnej vody a základných potravín. 
V šoku, unavení, plní beznádeje a strachu!Telá väč-
šiny obetí zostávali medzi troskami, hrozili infekčné 
ochorenia. 
Najdôležitejšia bola akútna medicínska pomoc. 
V nemocniciach chýbal lokálny personál, množstvo 
z haitských lekárov a sestier buď zomrelo alebo 
sa snažilo zabezpečiť svoje rodiny, väčšina z nich 
stratila strechu nad hlavou a miestna vláda im nevy-
plácala žiadnu mzdu. Koordinácia všetkých aktivít 
v nemocniciach stála na zahraničných humanitárnych 

tímoch. MAGNA svoj tím lekárov vyslala na Haiti 
tesne po zemetrasení a pozostával z lekárov, zdra-
votných sestier a logistického personálu. Chirurgický 
tím pôsobil v Haitian Community Hospital, kde spolu 
s ostatnými tímami lekárov prevádzkoval chirurgické 
zákroky a pooperacnú asistenciu pacientom. 
Na Haiti odišla aj materiálna pomoc v podobe zdra-
votníckeho materiálu a liekov.
Koniec núdzového stavu bol vyhlásený v júni 2010 
a krajina prešla do stavu „obnovy a rekonštrukcie“. 
Z Haiti odišla stovka zahraničných humanitárnych 
organizácií. 
Média prestali po pár týždňoch venovať tejto téme 
priestor a tak pomaly upadala do zabudnutia. 
Avšak toto zemetrasenie usmrtilo viac než 
300 000 ľudí a 1,5 milióna ľudí ostalo bez domova 
vrátane viac ako 380 000 detí. Neštastie teda ne-
skončilo, pre tých ktorí prežili iba začalo!
Stratili všetko – svojich blízkych, priateľov, domov, 
prácu, príjem, minulosť či plánovanú budúcnosť. 
Tisíce ľudí, ktorí prežili ničivé zemetrasenie trpia 
depresiami a posttraumatickým sydrómom.
MAGNA na Haiti zostala aj naďalej. 
Naše tímy začali poskytovať psychosociálnu po-
moc obetiam zemetrasenia v 4 stanových táboroch 
a v zdravotnom centre Fame Pereo v Port-au-Prince, 
Naša pomoc smerovala k pacientom, ktorí prekonali 
vážne stresové situácie ako strata blízkych, strata 
domova, minulosti a prerušili HIV/AIDS liečbu ako 
následok katastrofy a nemožnosti sa správne liečiť 
kvôli prerušeným servisom, viedli k zníženej adhe-
rencii k liečbe až k suicidálnym myšlienkam. Okrem 
programov psychosociálnej pomoci sme začali 
s výstavbou zdravotného centra pre matky s deťmi 
v Port-au-Prince. 
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Verím , že čas postupne prinesie tejto krajine pozi-
tívnejšiu víziu, lepší systém a hlavne nádej pre ľudí, 
ktorí túto katastrofu prežili.

Vy ste súčasťou viac ako tisícov 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 

na ústredí a hlavne v mene pacientov, ktorým spolu 
pomáhame, vám ďakujeme 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

VVeľkorysé 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 našich 
aktivitách v jednotlivých krajinách môžete nájsť na nasledujúcich stránkach. 
Ak máte záujem o komplexnejšie informácie navštívte naše webové stránky 
www.magna.sk
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NAŠA PRÁCA V ČÍSLACH ZA ROK 2010

20 367 ambulantných lekárskych prehliadok

1 970 hospitalizovaných pacientov

3 902 podvýživených detí v Magna nutričných 
centrách

268 hospitalizovaných ťažko podvýživených detí

12 438 vykonaných pôrodov

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

768 detí vystavených nákaze vírusom HIV 
registrovaných v Magna programoch

694 HIV pozitívnych detí zaregistrovaných 
v Magna programoch

17 904 kusov balení terapeutickej stravy pre 
podvýživené deti (RUTF )

12 595 domácich prehliadok u pacientov

49 537 prenatálnych vyšetrení

10 470 poradenských vyšetrení v PMTCT programe

11 701 tehotných žien testovaných na prítomnosť 
HIV vírusu

3 814 nutričných poradenských vyšetrení pre 
podvýživené deti s matkami

870 zaregistrovaných adolescentných tehotných 
žien v programoch Magna
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Nikaragua

Česká republikamisie magna 
vo svete

Haiti
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Kongo

KambodžaIndia

Keňa

Rakúsko

Slovensko

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

Tridsať rokov vojny a vnútroštátny konflikt koncom 
minulého storočia zanechal Kambodžu v devastova-
nej situácii, bez vzdelaných a skúsených odborníkov. 
V roku 1990 Index ľudského rozvoja (HDI – Human 
Development Index) bol 0,51, ale v roku 2005 vzrástol 
na 0,60, čo posunulo Kambodžu z nižškej úrovne na 
strednú úroveň v kategórii Indexu ľudského rozvoja. 
Napriek tomuto úspechu, krajina stále vykazuje tie 
najhoršie ukazovatele v ľudskom rozvoji v rámci 
juhovýchodnej Ázie. V roku 2006, HDP na jedného 
obyvateľa dosiahol 419 USD. V niektorých oblastiach 
vidieka percento populácie, ktoré žĳe pod priemerom 
chudoby dosahuje až 79 %. V Kambodži žĳe momen-
tálne 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 sprostredkova-
nie liečby a zdravotnej starostlivosti pre HIV pozitívne 
deti a deti trpiace ochorením AIDS od roku 2003. 
Zabezpečuje dostupnosť antiretrovirálnej liečby 
(ARV), zdravotnú starostlivosť, poradenstvo, preven-
ciu, 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 
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zdravotné problémy vzhľadom k tomu, že úmrtnosť 
detí mladších ako 5 rokov dosahuje až 83 prípadov 
na každých 1 000 detí v tomto veku.
Štatistiky taktiež poukazujú na to, že až 40 % detí 
mladších ako 5 rokov je podvyživených, približne 
29 % týchto detí je vážne podvyživených a 9 % trpí 
akútnou podvýživou. V období od roku 2000 do roku 
2005 sa výskyt prípadov akútnej podvýživy znížil, 
avšak nebol od tohoto obdobia zaznamenaný postu-
pujúci vývoj k lepšiemu, dokonca v niektorých provin-
ciách 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 658 z toho 
311 HIV pozitívnych pacientov a 347 HIV exposed 
detí s  celkovým počtom 4 553 lekárskych prehlia-
dok, Do konca roka 2010 sme zaregistrovali a liečili 
555 detí v programe pre novorodencov HIV pozitív-
nych matiek.
Súčasťou týchto prevádzok kliniky je okrem liečby aj 
sprostredkovanie nákladov na dopravu na kliniku pre 
pacientov, psychosociálne poradenstvo, laboratórne 
testovanie, strava, nutričné a terapeutické poraden-
stvo. 
Prostredníctvom programu PMTCT sa MAGNA sústredi-
la na minimalizáciu rizika prenosu výrusu HIV z matky 
na dieťa. Program sprostredkúva a zabezpečuje že-
nám prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť 

s cieľom zabrániť prenosu vírusu HIV z matky na novo-
rodenca. Program PMTCT bol v roku 2010 realizovaný 
v 6 nemocniciach a zdravotných zariadeniach (Nati-
onal Maternal and Health Child Center, Chey Chum-
neas Hospital, Khmer-Soviet Hospital, Pochentong 
referral hospital, Daun Penh health center a Tuol Kork 
health center) s počtom 231 novoregistrovaných HIV 
tehotných pozitívnych žien a 735 celkovo sledovaných 
v starostlivosti v roku 2010. MAGNA spolu asistovala 
pri 34 737  prenatálnych prehliadkach, a 12 424 pô-
rodoch. Pre 10 445 tehotných žien MAGNA poskytla 
poradenstvo ohľadne výhod dobrovoľného testovania 
na vírus HIV a PMTCT intervencie a 9 510 žien otesto-
vala. V roku 2010 bolo narodených 195 detí v MAGNA 
PMTCT programe. Celkovo sme sa starali o 482 HIV 
exposed detí (dieťa narodené HIV pozitívnej matke). 
Program patrí medzi najväčšie v krajine a od začiatku 
svojho vzniku (rok 2006) ním do konca roka 2010 
prešlo 735 HIV pozitívnych žien a narodilo sa v ňom 
578 detí. MAGNA v kooperácii s Insitute Pasteur Cam-
bodge 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 starostlivos-
ťou v nemocnici Chey Chumneas v provincii Kandal. 
Počas roku 2010 sme hospitalizovali 1 970 detských 
pacientov s priemernou dĺžkou hospitalizácie 6 dní. 
26 % pacientov bolo v hospitalizovaných s akútnou 
ťažkou podvýživou.
V rámci hospitalizácie pacientov v ťažkom stave pod-
výživy akútne a terapeutickej liečby bolo na oddelení 
prevádzkovanom MAGNOU v roku 2010 predpísaných 
849 litrov špeciálnej terapeutickej stravy. Terapeutic-
ká liečba pre podvýživené deti v domácej starostli-
vosti bola sprostredkovaná pre 379 nových pacientov 
s akútnou podvýživou.
 V roku 2010 bolo 203 deti nasadených na liečbu 
Plumpy Nutom terapeutickou stravou na okamži-
té použitie RUTF pre ťažko akútne podvyživených 
pacientov bez zdravotných komplikácií z toho 109 no-
voregistrovaných. 53 % všetkých novoregistrovaných 
detí bola predpísaná Plumpy Nut terapeutická pasta, 
čo znamená distribúciu 17 904 balení RUTF.
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Magna Deti v núdzi v roku 2010 pokračovala v reali-
zácií nutričného programe aj naďalej.
V rámci svojich cieľov v liečbe a prevencii ťažkej 
akútnej a stredne akútnej podvýživy, rovnako ako 
aj v podpore a propagácii zdravého vývoja dieťaťa, 
MAGNA úspešné vykonávala a zlepšovala hlavné 
činnosti v starostlivosti o podvýživené dieťa, ako je 
samotná zdravotná starostlivosť, domáca starost-
livosť – „Home Base Care“, potravinová pomoc, 
hospitalizácia a nemocničná starostlivosť, odborná 
terapeutická liečba ťažkej akútnej podvýživy, či vzde-
lávanie v podobe vzdelávacích stretnutí pre mamičky 
a zákonných zástupcov. 
Nutričné rehabilitačné centrum, ktoré zabezpečuje 
terapeutickú stravu (vrátene RUTF), podporu jedlom, 
lekársku a sociálnu starostlivosť pre deti v stave 
podvýživy, vykonalo 1 106 lekárskych ošetrení. 
V roku 2010 bolo v Nutričnom programe liečených 
379 akútne podvýživených pacientov. Do konca 
roku 2010 nutričný rehabilitačný programu poskytol 
starostlivosť, terapeutickú liečbu a doplnkovú stravu, 
rovnako ako cielené individuálne nutričné   vzdelá-
vanie pre 1 187 podvyživených detí. 79,5 % všetkých 
novoregistrovaných detí, boli deti mladšie ako 3 roky, 
ktoré sa nachádzajú v najvyššom štádiu psychického 
a fyzického vývoja. Podchytenie podvýživy a včasná 
intervencia u detí v rannej fáze vývoja je dôležitá 
v prevencii dôsledkov poškodenia psychického alebo 
fyzického vývoja, ktoré môže pretrvávať aj v produk-
tívnom období života. V priebehu roku 2010 bolo 
hospitalizovaných 108 detských pacientov v dôsled-

ku ťažkej akútnej podvýživy s pridruženými kompli-
káciami.
MAGNA vykonala 1 478 nutričných konzultácií 
a 252 matiek/opatrovateľov spolupracovalo na skupi-
novom vzdelávaní o správnej starostlivosti o podvý-
živené dieťa. 
V rámci kompletnej zdravotnej starostlivosti o HIV 
pozitívneho pacienta MAGNA previedla 1530 krvných 
testovaní (vrátane kompletného krvného obrazu, 
Rezistenčných testov, CD4 testov a testov vírusovej 
nálože-Viral load).
V júli 2008 MAGNA spustila v Chey Chumneas ne-
mocnici ambulantnú starostlivosť pre pediatrických 
pacientov, kde sme v roku 2009 vykonali 11 559 le-
kárskych prehliadok, v priemere mesačne až 963 pa-
cientov.
MAGNA vo všetkých svojich programoch dbá na 
domácu starostlivosť o pacienta, ktorú 
zabezpečujeme prostredníctvom Home-Based Care 
návštev našimi terénnymi pracovníkmi. V roku 2010 
MAGNA spolu vo všetkých programoch vykona-
la 6 112 domácich návštev.
MAGNA takisto poskytovala komplexnú starostlivosť 
49 HIV pozitívnym sirotám vo svojich dvoch siro-
tincoch v Phnom Penh a Takhmau, ktoré dlhodobo 
prevádzkujeme.
Vzdelávacie centrum pre HIV/AIDS deti v Phnom 
Penh pravidelne navštevovalo 97 detí.
Magna Deti v núdzi pôsobí v Kambodži od roku 2003.
 
Magna pôsobí v Kambodži od roku 2003.
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Keňa
medzinárodní zamestnanci: 3
lokálni zamestnanci: 4
HIV/AIDS, infekčné ochorenia, podvýživa, 
starostlivosť o matku a dieťa

Keňa patrí medzi krajiny s nízkym príjmom a po-
travinovým 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 umiestne-
ná na 148. mieste krajín rozvojového sveta z celkové-
ho počtu 177 krajín.
Krajina je obzvlášť zraniteľná voči opakovaným prí-
rodným katastrofám (suchá, záplavy), trpí probléma-
mi znečistenia vodných zdrojov či postupujúcej de-
forestácie. 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 na-
kazených 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 populá-
cie) 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 a žien v reprodukčnom veku nad 15 
rokov od 800 000 do 1,1 milióna. Ženy pritom tvoria 
až 60 % nakazenej dospelej populácie vo veku nad 
15 rokov. Miera výskytu HIV/AIDS v dospelej popu-
lácii (od 15 do 49 rokov) je 8–10 %. Juhovýchodná 
provincia Nyanza, v ktorej MAGNA pôsobí, má naj-
väčší výskyt po oblasti Nairobi, kde ženy predstavujú 
2/3 nakazených. Priamo v distrikte Kombewa, kde 
spolupracujeme s partnerskou oblastnou nemocni-
cou, je miera výskytu HIV/AIDS 7,8 %. Komparatívne 
vysoká miera prevalencie súvisí i s faktom, že his-
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toricky je provincia Nyanza politicky a ekonomicky 
silne marginalizovanou oblasťou, ktorá bola zvlášť, 
vychádzajúc z minulých politických pomerov, značne 
zbedačená. Približne 1,2 milióna novonarodených 
detí, približne 9 % tehotných žien bolo infikova-
ných HIV/AIDS. Podľa odhadov sa tak narodilo vyše 
100 000 detí, ktoré boli vystavené vírusu HIV (tzv. HIV 
exposed children) a pri predpokladanej miere preno-
su HIV z matky na dieťa 40 %, odhad hovorí o najme-
nej 40 tisíc novonarodených HIV pozitívnych deťoch. 
Štatistiky rovnako ukazujú, že 47 % HIV pozitívnych 
žien, ktoré rodili v posledných rokoch, bolo testova-
ných na HIV práve v rámci antenatálnej starostlivosti. 
Tieto čísla poukazujú na význam a dôležitosť pripra-
venosti 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 každoden-
nom živote Keňanov. Odhaduje sa, že 5,6 milióna 
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 dostup-
né potraviny. Množstvo prípadov podvýživy je vo väč-

šine krajiny kritické. V niektorých distriktoch Kene, až 
štvrtina detí trpí akútnou podvýživou.
Okolo 31 % detí vo veku nižšom ako päť rokov je zakr-
patených (najmä pokiaľ ide o ich výšku) a okolo 20 % 
trpí podváhou. V porovnaní s mestskými oblasťami 
je stupeň podváhy a zakrpatenia zhruba o 10 % vyšší 
vo vidieckych oblastiach. 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 tiež čelí riziku nedostatku 
zinku.
Nedostatok vitamínu A stále prevažuje u detí a žien 
vo všeobecnosti, a tiež medzi špecifickými podsku-
pinami 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 vy-
rastá so zníženou imunitou. Vo všeobecnosti možno 
povedať, že situácia v oblasti výživy Keňskej populá-
cie je naďalej zúfalá.
Magna Deti v núdzi začala svoju pôsobnosť v Keni 
v roku 2006, keď svoje projektové aktivity realizovala 
v provincii Nyanza. Po vyše troch rokoch v roku 2010 
MAGNA uzatvorila svoju misiu v distrikte Kisumu, na-
koľko jej pôsobenie naplnilo hlavné ciele a zámery – 
posilniť a zefektívniť systém starostlivosti pre HIV 
pozitívnych pacientov v oblasti Kombewa a Nyahera. 
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Po vykonaní prieskumu presunula svoju misiu do 
provincie Coast, čo je východna časť Kene.
V prvých mesiacoch roku 2010 MAGNA tím v spolu-
práci s lokálnymi pracovníkmi uskutočnil evaluáciu 
a hodnotenie doterajšieho pôsobenia MAGNY v Keni. 
Dôkladná analýza dosiahnutých výsledkov, porovna-
nie začiatočného a výstupného stavu boli základom 
pre zhodnotenie MAGNA HIV a nutričných programov 
v oblastnej nemocnici Kombewa a zdravotnom stre-
disku Nyahera. 
Súčasne prebehla evaluácie zamestnacov, ich prínos 
pre jednotlivé projektové aktivity, ako aj odporúčania 
pre realizáciu nových programov. MAGNA pokladá za 
dôležitý a hodnotný zdroj informácií pre hodnotenie 
svojej práce práve svojich pracovníkov, partnerov 
a hlavne prĳímateľov pomoci. „Lessons learn“ sú 
cennými poznatkami, ktoré MAGNA zúročila pri reali-
zácií ďalších projektov v Keni.
V roku 2010 MAGNA tím navštívil oblasti východnej 
Kene, konkrétne provinciu Coast, kde v spolupráci 
so štátnými zástupcami NACC a PASCO uskutočnil 
prieskum regiónu. Stretnutia a návštevy jednotlivých 
zdravotných stredisk a zariadení v provincii Coast 
viedli k identifikácií a posúdeniu potrieb lokálnej po-
pulácie s fókusom na potreby v oblasti zdravotníctva, 
nutrície a sociálnej oblasti. MAGNA pri výbere lokality 
pre realizáciu svojich projektov využíva viac-sekto-
rový prístup, ktorým zvyšuje nielen efektívnosť ,ale 
hlavne udržateľnosť jednotlivých aktivít.
Pre budúce pôsobenie MAGNY bol vybraný district 
Msambweni, ktorý je hraničným distriktom pri tanzá-
nĳských hraniciach. Je to oblasť, kde pre zlý prístup 
a veľkú vzdialenosť od najbližšieho mesta Momba-
sa, je prístup k zdravotnej starostlivosti, limitovaný 
a starostlivosť lekárska, nutričná bola poskytovaná 
len limitovane.
Magna v roku 2010 v spolupráci s kenskými partner-
mi (DMOH Msambweni, DASCO Msambweni, NACC 
Mombasa) pripravili projekt zameraný na poskyto-
vanie zdravotnej starostlivosti pre HIV pozitívnych 
pacientov a rovnako nutričnú starostlivosť pre podvy-
živené deti v oblastej nemocnici Msambweni, zdra-
votnom stredisku Lunga Lunga a Vitsangalaweni. 

Projekt má za úlohu poskytnúť komplexnú zdravot-
nú a sociálnu starostlivosť pre viac ako 3 000 ľudí 
žĳúcim s ochorením HIV/AIDS v v obvode Msam-
bweni,  distrikt Kwale, Keňa. Jeho hlavným cieľom 
je  zabezpečiť plnohodnotný život novorodencov bez 
nákazy HIV a zlepšiť kvalitu života matiek a detí s HIV 
a dospelých osôb postihnutých HIV/AIDS. Tento cieľ 
chceme dosiahnuť prostredníctvom zníženia prípa-
dov prenosu HIV z matky na dieťa, zdokonaľovaním 
a dozorovaním ARV liečby pre detských pacientov 
a dospelých, poskytovaním nutričnej podpory HIV 
pozitívnym deťom (ambulantne) ako aj všetkým 
hopistalizovaným detským pacientom v nemocnici 
Msambweni.
Projekt bude využívať sieť 22 malých zdravotných 
stredísk, ktoré sú priamo napojené na hlavnú ne-
mocnicu v Msambweni a budú súčasťou komplexnej 
záchytnej siete prevencie ako aj následnej starostli-
vosti a liečby pre matky s deťmi.

Magna Deti v núdzi pôsobí v Keni od roku 2006.
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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 milió-
nov obyvateľov, z toho 52 % tvorí skupinu ľudí mlad-
ších ako 18 rokov. Chudoba postihuje 2,3 miliónov 
ľudí, pričom v krajine žĳe 900 000 ľudí v podmien-
kach 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 kraji-
ne je veľmi limitovaný prístup k pitnej vode a vyhovu-
júcej 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 sta-
rostlivosť a podpora. Sexuálne zneužitia detí a mla-
distvých, drogy a násilie, sú alarmujúcimi probléma-
mi 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 má najviac adolescentných tehotenstiev 
v Centrálnej Amerike. Podľa oficiálnych čísiel, v 40 až 
45 % všetkých tehotenstiev, ktoré registruje nikara-
gujský systém verejného zdra- votníctva, ide o diev-
čatá vo veku od 15 do 19 rokov, teda vek, ktorý je 
považovaný z pohľadu pôrodníctva za vysoko riziko-
vý. Podobný pomer medzi chudobou a adolescentým 
tehotenstvom je vlastný viacerým rozvojovým kraji-
nám. V Nikarague je nechcené adolescentné tehoten-
stvo len ďalším z mnohých charakteristík chudoby.
V roku 2010 MAGNA rozvíjala naďalej všetky aktivity , 
ktoré boli nastavené ešte v roku 2009. Novou aktivitou 
sa stalo testovanie populácie na sexuálne prenosné 
ochorenia (STD) vrátane HIV/AIDS, starostlivosť bola 
zameraná tiež na psychologickú starostlivosť a podpo-
ru pre obete domáceho a sexuálneho násilia.
Magna Deti v núdzi pokračuje v prevádzke mobilnej 
kliniky 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 str edne ťažkej a akútnej podvýživy, 
vakcinácie, špeciálnu starostlivosť asistenciu ado-
lescentným 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 8 327 oby-
vateľov v 1 487 rodinách. Jedná sa o nasledovných 
desať komunít: Abangasca Norte, Abangasca Central, 

Abangasca Sur Goyena, Sur, Nueva Vida, Troilo, Los 
Barzones, Clariza Cardenas, Carlos Canales, Las 
Parcelas. Táto oblasť je domovom pôvodnej (indián-
skej) populácie, ktorá žĳe v ťažkých podmienkach v 
oblasti s veľmi nízkou zdravotníckou infraštruktúrou 
a obrovskou mierou nezamestnanosti.
Mobilná klinika poskytla lekársku asistenciu pre 
7 455 pacientov z toho bolo 3 276 detí v roku 2010. 
Mobilná klinika vykonala 6 483 návštev v rámci 
domácej starostlivosti (tzv. „home based care“), 
vrátane 824 domácich návštev u detí mladších ako 
5 rokov, kde boli skontrolované ich zdravotné kartič-
ky a dátumy vakcinácií.
Bola prevedená kontrola imunity tých pacientov, ktorí 
nedodržiavali imunizačný plán. Terénni pracovníci 
pritom vykonali 669 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. Pracovní-
ci učia ženy rozpoznávať príznaky nebezpečenstva 
počas tehotenstva a vyškolili ich v oblasti plánova-
nia 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. V roku 2010 sme 
podchytili 177 prípadov adolescentných tehotných 
žien vo veku menej ako 15 rokov a 693 tehotných žien 
vo vekovej skupine 16–19 rokov. Zaistili sme kom-
plexné prenatálne, natálne a postanatálne zásahy, 
vrátane poradenstva, psychosociálnej podpory a kur-
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zov výchovy. Na sexuálne prenosné ochorenia (STD) 
bolo liečených 320 žien.
Počas roku 2010, pracovníci MAGNA zmerali a odváži-
li 2 336 detí vo veku menej ako 5 rokov. Identifikovali 
sme 625 podvýživených detí. 44 detských pacientov, 
ktorí prešli kontrolou bolo vážne podvyživených, 
581 stredne podvyživených a viac ako 18 % pacien-
tov 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.
Čo sa týka imunizácie, tím mobilnej kliniky zaočkoval 
945 pacientov v tejto oblasti a 288 deťom boli naor-
dinované tablety na odčervenie.
V oblasti plánovania rodičovstva navštívili MAGNA 
pracovníci 952 žien, ktorým bol vysvetlený význam 
a stratégie plánovaného rodičovstva a prízvukovaná 
dôležitosť dodržiavania harmonogramu stretnutí. 
303 ženám bola poskytnutá hormonálna antikoncep-
cia. Ženy boli takisto pozvané na vyšetrenie v rámci 
mobilnej kliniky či zdravotníckeho zariadenia. Terén-
ny sociálny pracovník a sestra aktualizovali záznamy 
týkajúce sa edukačných a školiacich aktivít.
Náš MAGNA tím vykonal 491 testov na HIV. Psychológ 
poskytol poradenstvo pred a po každom HIV testova-
ní a v 157 prípadoch poskytol špecifické poradenstvo 
týkajúce sa domáceho a sexuálneho násilia, det-
ských psychických problémov a porúch správania.

Prostredníctvom mobilnej kliniky sme distribuovali 
plagáty a letáky, ktoré sa týkali preventívnych opatre-
ní v oblasti vírusových ochorení a možností zdravot-
nej starostlivosti, ktorú mobilná klinika ponúka. 
Spolu s poskytovaním lekárskych služieb, mobilná 
klinika sprostredkovala tréningy pre pôrodné asis-
tentky v komunitách a vzdelávacie programy zamera-
né na prevenciu prenosu chorôb, prevenciu nákazy 
infekciami ako sú malária, horúčka dengue, HIV/AIDS 
a iných. Špecializovaný vzdelávací tím sprostred-
koval vzdelávanie 15 982 klientom z komunít počas 
organizovania 1 199 lekcií zameraných na ochorenia 
dýchacích ciest, hnačiek a červov, horúčku dengue, 
maláriu, plánované rodičovstvo, správne kojenie, 
leptospirózu, PAP, zdravotnú starostlivosť o novo-
rodenca a deti mladšie ako 5 rokov, monitorovanie 
rastu dieťaťa a dôležitosť imunizácie.
Komunitné vzdelávanie je súčasťou každého projektu 
mobilnej kliniky a všetkých 7.455 liečených pacientov.
Magna Deti v núdzi rovnako ako v roku 2009 praco-
vala priamo s komunitami pri budovaní sanitačného 
systému, pri zabezpečovaní a udržiavaní zdrojov 
s pitnou vodou spolu s propagáciou správnej hygie-
ny. V súčasnosti (v roku 2010) plánujeme opäť pria-
mu výstavbu studní a latrín tak, ako to bolo aj v pred-
chádzajúcom roku. S tým , že miestna komunita 
daruje svoj pracovný čas, MAGNA poskytne stavebný 
materiál a supervíziu.

Magna pôsobí v Nikaragui od roku 2007.
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Demokratická 
republika Kongo
medzinárodní zamestnanci: 4
lokálni zamestnanci: 60
HIV/AIDS, infekčné ochorenia, podvýživa, 
starostlivosť o matku a dieťa

Demokratická republika Kongo bola jednou z prvých 
krajín Afriky, ktorá začiatkom 80tich rokov 20. storočia 
vytvorila a implementovala program zvyšovania pove-
domia a prevencie voči HIV/AIDS. Prvý prípad ocho-
renia 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. Avšak dlhé roky 
občianskych nepokojov a sociálno-politickej nestabi-
lity mali na systém poskytovania zdravotných služieb 
negatívy dopad. Napriek tomu, že je po vojne, zničený 
zdravotnícky systém zapríčiňuje, že 45 000 ľudí mesač-
ne, z toho polovica detí mladších ako päť rokov, stále 
umiera, väčšina v dôsledku chorôb, ktorým sa dalo 
predchádzať. Hospitalizovaní pacienti si musia zaob-
starávať vlastné lieky a niekedy dokonca aj zdravotníc-
ky materiál, potrebný pre ich liečbu. Lekárne verejných 
zdravotníckych štruktúr sú často prázdne, alebo v 
najlepšom prípade podzásobené, a 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 povsta-
lecké milície a ktorý priniesol najvyšší počet obetí na 
životoch od druhej svetovej vojny. Prinajmenšom 37 % 
populácie, čo je približne 18,5 miliónov ľudí, nemá 
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žiadny prístup k akejkoľvej forme oficiálnej zdravotníc-
kej 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 zdravot-
nú 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. Demokratická republika 
Kongo zaznamenáva výskyt najväčšej škály infekč-
ných chorôb, zahŕňajúc obrnu, hemoragické horúčky, 
syfilis, ovčie kiahne, čierny kašeľ, osýpky, meningití-
du, lepru a HIV/AIDS.
Správa Konžského ministerstva zdravotníctva z roku 
2007 uvádza 1 376 230 ľudí žĳúcich s HIV/AIDS. 
Výskyt HIV v DRC (percento ľudí žĳúcich s HIV) so 
svojimi 1,2 až 1,5 %, je v porovnaní s výskytom HIV 
v subsaharskej Afrike (kde je toto percento na úrovni 
4,2 %) stále pomerne nízky, ale krajina, ktorá prežila 
zmienený konflikt, krajina s nízkym príjmom stále 
čelí mnohým ťažkostiam a novovznikajúcim problé-
mom. 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, na konci roku 2008 malo len 21 115 pa-
cientov prístup k ARV liečbe, čo reprezentuje len 10 % 
z tých, ktorí ju skutočne potrebujú. Nevedomosť, 
cena, vzdialenosti a nutnosť cestovania, ale hlavne 
prístup k liekom v rannom štádiu ochorenia sú faktor-
mi, ktoré najviac prispievajú ku skutočnosti, kedy 
22 % pacientov na ARV liečbe zomrie do troch rokov.
Počet detí žĳúcich s vírusom HIV odhaduje Národ-
ný program (PNLS) na 110 tisíc. Presné čísla nie sú 
z viacerých dôvodov známe. Medzi tieto patrí prevaž-
ne 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 % detí z tých, ktoré ju potrebujú sú aj jej 
príjemcami. Ďalším problémom, ktorý liečbe stojí 

v ceste je fakt, kedy sa ľudia stále HIV epidémia boja 
a ak je dieťa diagnostikované ako HIV pozitívne, 
môže to skončiť dokonca jeho vylúčením z rodiny. 
Situácia vyzerá byť stabilná, ale podľa štatistík z roku 
2005, 100 000 ľudí zomrelo na choroby v súvisiace 
s AIDS a 155 000 ľudí bolo novo infikovaných, čo 
predstavuje rastúcu tendenciu. DRC trpí nadmernou 
mortalitou, ktorá je zjavná napríklad u detskej po-
pulácie – 129 na 1000 živonarodených detí a 205 na 
1000 detí do piateho roku veku. DRC je v skupine 
šiestich krajín na svete a troch krajín v Afrike, v kto-
rých zahynie ročne 50 % všetkých detí na svete.
Takmer polovica všetkých úmrtí u detí do 5 rokov 
v Demokratickej republike Kongo je spojená s podvý-
živou. Jeden z desiatich detí trpí akútnou podvýživou. 
Podľa PRONANUT, až 175 566 deti trpí stredne ťažkou 
akútnou podvýživou (MAM) a 36 720 ťažkou akútnou 
podvýživou (SAM) v meste Kinshase. 
V troch zdravotníckych oblastiach, kde Magna Deti 
v núdzi pôsobila v roku 2010 (Kintambo, Bumbu Binz 
a Ozone), bolo 3 845 podvyživených detí.
HIV infekcia postupuje rýchlejšie u detí než u dospe-
lých. Napriek tomu existuje len niekoľko zariadení, 
ktoré podporujú starostlivosť o deti, ktoré žĳú s HIV. 
Podľa PNMLS/PNLS v skupine 110 000 HIV pozitív-
nych detí, iba 5 000 má prístup k ARV liečbe čo pred-
stavuje len 12,8 % detí. týmto projektom pokrývala 
5 zdravotných zón Kinshasa-západ, kde populácia 
dosahuje okolo 1,2 milióna (s počtom 22,000 HIV 
pozitívnych detí, ktorí potrebujú lekárske ošetrenie).
Hlavným cieľom projektu Magna Deti v núdzi v De-
mokratickej republike Kongo v roku 2010 bolo pri-
spieť k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti podvyžive-
ných detí vo veku 6 až 59 mesiacov v meste Kinshasa 
a prostredníctvm HIV detského programu prispieť 
k zníženiu dojčenskej úmrtnosti cez zabezpečenie 
kvality detskej ambulantnej a ústavnej starostlivosti 
o HIV pozitívne deti. 
Štátna nemocnica v Kintambo bola vybraná na HIV 
projekt pre jej dostupnosť a možnosť slúžiť veľkému 
počtu pacientov. Pred príchodom MAGNY starost-
livosť o HIV pozitívne detí neexistovali v systéme 
nemocníc v celom zdravotnom obvode.
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V auguste 2010 bol projekt úspešne uvedený do pre-
vádzky. Realizácia projektu začala školením pracov-
níkov, ktoré bolo organizované v spolupráci s PNLS 
Kinshasa . Celkovo bolo vyškolených dvadsať (20) 
zdravotnych pracovníkov, z ktorých šesť bolo priamo 
z nemocnice Kintambo.
Zabezpečovala technickú pomoc pre výkon zdravot-
níckej starostlivosti, renováciu a rekonštrukciu ako 
aj denné doškolovanie. Zriadili sme systém riadenia 
a monitorovania zásob a v pravidelných intervaloch 
zabezpečovali dodávky zdravotného materiálu, lie-
kov a testov. Detské HIV pediatrické aktivity sú teraz 
plne integrované do HIV centra, ktoré slúžilo v dobe 
pred príchodom MAGNY iba pre dospelých pacientov. 
Celkovo v roku 2010 viac ako 300 pacientov bolo 
v kohorte programu, vrátane dospelých. implemeno-
vala aj program psychosociálnej pomoci a špecializo-
vaného poradenstva pre HIV pozitívneho pacienta.
 Zriadila a prevádzkovala jednotku pediatrickej 
starostlivosti pre HIV pozitívne deti v nemocnice HGR 
Kintambo v Kinshase, kde zabezpečovala zdravotnú 
starostlivosť pre deti HIV pozitívnevne deti vo veku 
0 až 14 rokov alebo menej ako 25 kg.
Návštevy pacientov v domácnostiach a poskytovanie 
základnej starostlivosti v teréne bola organizovaná 
pre pacientov, ktorí vynechali alebo sa nedostavili na 
pravidelné zdravotné vyšetrenia. Prvá takáto návšte-
va bola vykonaná v decembri – návšteva HIV exposed 
dieťaťa (dieťa narodené HIV pozitívnej matke).
Tím zabezpečoval kvalitu poskytovanej starostlivosti 
každodennú prítomnosťou v centrách a poskytoval 

technickú pomoc zdravotníckemu personálu. Plá-
novaná supervízia s oblastným zdravotným úradom 
v Kintambo sa vykonávala pravidelne s prvou super-
víziou v októbri (celkovo boli uskutočnené tri superví-
zie v roku 2010). Cieľom týchto supervízií bolo identi-
fikovať slabé a silné miesta a poskytnúť odporúčania 
pre prácu pracovníkov v HIV centre.
MAGNA implementovala projekt integrovanej sta-
rostlivosti o 2.090 akútne podvyživených pacientov 
v 6 zdravotníckych zariadeniach HGR Kintambo, 
Lubundi Luka, Centre Mère-enfant, Luhindu, Mfinda 
v Kinshase.
Taktiež podporovala starostlivosť a liečbu o 160 pa-
cientov s ťažkou akútnou podvýživou s pridruženými 
komplikáciami na jednotke intenzívnej nutričnej 
starostlivosti (UNTI), ako aj o 640 pediatrických 
pacientov s ťažkou akútnou podvýživou bez kompli-
kácií, ktoré boli sledované v ambulantnej nutričnej 
starostlivosti (UNTA), a rovnako o 1 290 pediatrických 
pacientov s miernou akútnou podvýživou MAM v ďal-
ších nutričných jednotkách (UNS).
Projekt bol realizovaný v spolupráci s PRONANUT 
Národným nutričným programom a Provinčnou zdra-
votníckou inšpekciou, ktorí sa taktiež podieľali pri 
realizácií projektu. 
Projekt HIV bol plánovaný a realizovaný v spolupráci 
s Ůradom pre zdravie a PNLS, a Clinton Health Initia-
tive.

Magna Deti v núdzi pôsobí vo Demokratickej Republi-
ke Kongo od roku 2009.
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India
medzinárodný zamestnanec: 1
lokálni zamestnanci: 2
vzdelávanie pre deti z marginalizovaných skupín

V Indii stále vládne nízka úroveň vzdelania obyva-
teľstva. 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 kvalitné-
mu 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 vzdela-
nie. Až 20 % detí vo veku od 6 do 14 rokov nenavšte-
vuje školu a milióny žien zostávajú negramotných aj 
napriek prudkému rastu gramotnosti v 90. rokoch.
Množstvo problémov stále pretrváva: problém so-
ciálnych „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 oblas-
tiach 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 juhovýchod-
nom pobreží, bol jeden z regiónov výrazne postihnu-
tých vlnou Tsunami v roku 2004. Magna Deti v núdzi 
otvorila v tejto postihnutej oblasti humanitárnu misiu 
pre obete postihnuté katastrofou. v súčasnosti po-
kračujeme 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 sociál-
nych skupín. MAGNA zabezpečuje umiestnenie v ško-
lách, 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: 3
lokálni zamestnanci: 24
infekčné ochorenia, HIV/AIDS
starostlivosť o matku a dieťa.

Vietnam je husto zaľudnenou krajinou, v ktorej žĳe 
takmer 87 miliónov ľudí. Významným faktom je 
skutočnosť, že Vietnam trpí koncentrovanou epi-
démiou HIV/AIDS. Znamená to, že najvyššia miera 
prevalencie sa zatiaľ nachádza medzi tzv. primárnou 
HIV populáciou, kam patria užívatelia drog aplikujú-
ci prostredníctvom ihiel, pracovníčky v sexuálnych 
službách a muži, ktorí majú sex s mužmi. U týchto 
skupín obyvateľstva sa prevalencia pohybuje až do 
výšky 28 % v závislosti od provincie, prevalencia u 
celkovej populácie v krajine je však 0,53 %. Tá zodpo-
vedá približne 293 000 ľuďom nakazených vírusom 
HIV v roku 2007.
Vietnam má v porovnaní s inými krajinami pomer-
ne nízku prevalenciu výskytu HIV/AIDS, avšak táto 
zaznamenáva stúpajúcu tendenciu a ochorenie si 
postupne nachádza cestu z koncentrovanej do bež-
nej populácie. Preto bolo potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť viacerým programom prevencie prenosu 
HIV, medzi ktorými je aj prenos z matky na dieťa, 
ktorý je jednou z hlavných príčin nákazy u detí. 
Deti sú postihnuté epidémiou HIV, a to najmä diev-
čatá a chlapci do 15 rokov, ktoré tvoria takmer dve 
percentá z celkového počtu HIV populácie v krajine. 
Počet tehotných žien s HIV sa odhadovalo na 4 100 
v roku 2008, a očakáva sa zvýšenie na 4 800 do roku 
2012. Bez lepšieho vzdelania a prístupu k spoľahli-
vým informáciám a službám, by takáto situácia viedla 
k viac ako 2000 novorodencov nakazených vírusom 
HIV ročne.
Krajina riešila veľký problém týkajúci sa starostli-
vosti a liečby HIV pacientov. V roku 2002 len okolo 
100 ľudí žĳúcich s HIV/AIDS (PLHIV) malo prístup 
k životne dôležitej antiretrovírusovej (ARV) liečbe vo 
Vietname. V tej dobe nebola ARV liečba dostupná pre 
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detských HIV pacientov. V roku 2008 počet PLHIV na 
ARV sa zvýšila na zhruba 27 000. Je to však stále len 
približne 40 % odhadovaných potrieb.
Trend vo vývoji ukazuje, že HIV pozitívna populácia 
sa stavá stále mladšou a vírus si čoraz častejšie na-
chádza cestu prenosu prostredníctvom heterosexuál-
neho styku, ktorá je jednou z hlavných prenosových 
ciest do bežnej populácie. Z geografického hľadiska 
je najvyššia koncentrácia HIV pozitívnych ľudí vo veľ-
kých mestách, v provinciách, kde je najvyšší výskyt 
rizikových skupín ako sú vyššie vymenovaní užívate-
lia drog aplikujúci prostredníctvom ihiel, pracovníčky 
v sexuálnych službách a muži, ktorí majú sex s muž-
mi. I keď prevalencia HIV vo Vietname zostáva pomer-
ne 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, prípad-
ne spomaliť. Dochádza dokonca k situácii kedy je 
novo-infikovaných proporčne viacej žien ako mužov, 
i keď tieto sa ešte stále nachádzajú vo vysokorizi-
kových 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.
Cieľom projektu bolo prispieť k minimalizovaniu 
prenosu HIV vírusu z matky na dieťa a viesť tak 
k plnohodnotnému životu novorodencov bez ná-
kazy HIV, k zlepšeniu kvality života HIV pozitívnych 
matiek a detí ako aj prispieť k zníženiu chorobnosti 
a úmrtnosti HIV pozitívnych detí vo veku 0 až 15 rokov 
v hlavnom meste Vietnamu, Hanoji. 
Projekt bol zameraný na vybudovanie integrovanej 
starostlivosti v oblasti prevencie prenosu HIV z matky 
na dieťa a vytvorenie prístupu k zdravotnej starot-
livosti deťom narodeným HIV pozitívnym matkám 
v troch hanojských zdravotníckych zariadeniach: 
v National Hospital of Pediatrics, National Gynecolo-
gy and Obstetric Hospital a Hanoi Obstetric Hospital. 
Táto starostlivosť mala podobu komplexnej zdravot-
nej a sociálnej predpôrodnej, pôrodnej a popôrodnej 

starostlivosti s cieľom zníženia prípadov prenosu HIV 
z matky na dieťa a následnej zdravotnej starostlivosti 
o novonarodené dieťa vrátane vytvorenia možnosti 
skorého testovania na prítomnosť vúrusu HIV a ná-
slednú liečbu.
Všetky projektové aktivity boli orientované na vybu-
dovanie kvalitného a systémového riešenia PMTCT 
vrátane špecializovaného poradenstva s nadväz-
nosťou na HIV testovanie a z neho vychádzajúcu 
profylaktickú liečbu a liečbu oportúnnych infekcií. 
V oblasti pôrodnej starostlivosti išlo o antiretrovi-
rálne a špeciálne pôrodné zásahy v rámci intrapar-
tum a následné postnatálne intervencie v podobe 
odporúčania odstavenia od kojenia, poskytovania 
sprievodných terénnych sociálnych služieb a tzv. very 
early diagnosis – diagnostikovania na prítomnosť HIV 
vírusu u novorodencov cez DBS/PCR techniku, ktorú 
sme vďaka projektu zaviedli a implementovali do ne-
mocničného laboratória National Pediatric Hospital. 
Program pre HIV Exposed dieťa bol vytvorený pre no-
vorodencov, ktorí sa narodili HIV pozitívnym matkám. 
Tieto deti sú vystavené nákaze vírusom HIV počas 
tehotenstva, pri pôrode a v prvých mesiacoch života 
dieťaťa. Vyškolené poradkyne v spolupráci s ne-
mocničným personálom, ktorý prešiel poradenským 
tréningom, implementovali individuálne a neskôr 
aj skupinové poradenstvo. Od začiatku projektu 
v roku 2010 (júl 2010) poradenský tím uskutočnil 
1 341 individuálnych poradenských konzultácii pre 
HIV pozitívne deti a 885 konzultácií pre HIV exposed 
infants v NPH s celkovým počtom 2 226 lekárskych 
prehliadok. 
V programe zameranom na liečbu a starostlivosť 
o HIV pozitívne deti bolo v roku 2010 zaregistrova-
ných celkovo 383 detí. Veľmi dôležitým ukazovate-
ľom úspešnosti liečby je úmrtnosť detí nakazených 
vírusom HIV. 
Výsledky efektívneho a pravidelného poradenstva 
bolo možné vnímať aj medzi samotnými pacienta-
mi. Pred spustením projektu poradenstvo pre HIV 
pozitívnych detských pacientov a ich rodičov takmer 
neexistovalo. Poskytovali sa iba stručné a v mnohých 
prípadoch pre pacienta nezrozumineľné medicínske 
informácie, 97 % pacientov nemalo odhalený svoj HIV 
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status a tým ohrozovali adherenciu na ARV liečbu. 
Poskytovaním pravidelného poradenstva došlo 
k uvoľneniu nápätia, ktoré v dôsledku stigmatizácie 
najviac sťažovalo prácu HIV poradcov a viedlo k zlep-
šeniu výsledkov liečby. Projektovými aktivitami sa 
nám výrazne podarilo znížiť úmrtnosť HIV pozitívnych 
deti. V mesiaci júl 2010, keď sa projekt začal priamo 
realizovať v nemocničných zariadeniach počet úmrti 
HIV pozitívnych detí bol takmer 45 percent. Úspešná 
implementácia projektu a efektívna činnosť MAGNA 
pracovníkov znížila úmrtnosť detí o 92 %. 
Úspechy boli zaznamenané aj v DBS testovaní na 
identifikovanie HIV statusu dieťaťa, ktoré sa narodí 
HIV pozitívnej matke. MAGNA zaviedla techniku dry 
blood spot – DBS test na skoré identifikovanie HIV 
statusu a detí pod 18 mesiacov v National Hospital of 
Pediatrics, čím sa táto nemocnica stala jedným z pr-
vých zabezpečovateľov tohto testu v krajine a prvou 
nemocnicou v severnom Vietname. MAGNA svojimi 
projektovými aktivitami zvýšila dostupnosť k Viral 
Load testom u HIV pacientov, keď zabezpečila testo-
vanie vírusovej nálože pre všetkých HIV pediatrických 
pacientov na ARV liečbe. 
Prostredníctvom programu PMTCT sa Magna Deti 
v núdzi sústredila na minimalizáciu rizika prenosu 
vírusu HIV z matky na dieťa. Program zabezpečoval 
ženám prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostli-
vosť, s cieľom zabrániť prenosu vírusu HIV z matky 
na novorodenca. Program PMTCT bol v roku 2010 

realizovaný v 2 nemocniciach (National Gynecology 
and Obstetric Hospital a Hanoi Obstetric and Gyneco-
logy Hospital). V ANC bola každá HIV tehotná matka 
najprv identifikovaná a pravidelne sledovaná až do 
porôdu. Počas roku 2010 (júl – december) navštívilo 
tehotenskú poradňu 14 800 tehotných žien, z ktorých 
13 734 bolo testovaných na prítomnosť HIV vírusu, 
13 703 bolo identifikovaných ako HIV negatívne 
a 31 ako HIV pozitívne. Poradkyne posktytli 13 734 že-
nám pre-test a post-test HIV poradenstvo pre 13 728 
a následne 31 žien, ktoré boli identifikované ako HIV 
pozitívne boli referované do PMTCT programu. V roku 
2010 sa v MAGNA PMTCT programe narodilo 14 HIV 
exposed detí.
Vytvorenie systému prepojenia všetkých dôležitých 
zložiek vrámci projektu – PMTCT programu v gyneko-
logických nemocniciach s HIV pediatrickým progra-
mom v National Hospital of Pediatrics, bola novou 
skutočnosťou, ale zároveň elementárnym prvkom 
k zabezpečeniu kontinuity sledovania pacienta. Pred 
spustením projektu bolo ročne referovaných len 
22 pacientov, po šiestich mesiacoch trvania projektu 
sa počet referovaných HIV exposed detských pacietov 
zvýšil až na 74 pacientov . 

Magna Deti v núdzi pôsobí vo Vietname od roku 2010.
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Haiti 2010
medzinárodní zamestnanci: 5
lokálni zamestnanci: 15
prírodná katastrofa (zemetrasenie), medicínska 
starostlivosť a materiálna pomoc

Haiti má najvyššiu úmrtnosť detí vo veku pod 5 rokov 
v regióne Latinskej Ameriky a Karibiku (72 úmrtí pri-
padlo na 1 000 narodených detí v roku 2008) a naj-
vyššiu úmrtnosť matiek (670 úmrtí na 100 000 pô-
rodov). Osýpky a DTP3 vakcinácie dosiahli pokrytie 
iba 58 % a 53 % jednotlivo a odhaduje sa, že 120 000 
ľudí žĳe s HIV/AIDS. Výdavky na zdravotníctvo sa 
odhadujú na 32$ na obyvateľa a 50 % obyvateľstva 
nemá prístup k zdravotnej starostlivosti. Iba 25 % 
tehotných žien rodí v zdravotníckom zariadení. Žiaľ, 
najchudobnejšie ženy majú ešte horší prístup – me-
nej ako 5 % z nich sa dostane do zdravotníckeho 
zariadenia. Systém zdravotníctva, kde dominuje 
súkromný sektor, trpí slabou reguláciou, slabou 
podporou a kontrolou, nedostatkom efektívneho cen-
tralizovaného zásobovania v zdravotníctve, vysokým 
obratom v kombinácii s neadekvátne vyškolenými 
pracovníkmi. Jeden z najjasnejších štatistických uka-
zovateľov tejto nedostatočnej starostlivosti je očaká-
vaný vek dožitia žien. Je odhadovaný na 58,8 rokov. 
Pri úmrtnosti matiek 630 úmrtí na 100 000 – 50 krát 
vyššia ako v US – je pôrod viac ako hazardom. Tento 
sektor má chronicky málo zdrojov. Pridelenie peňazí 
Ministerstvu zdravotníctva (MSPP) v roku 2010 kleslo 
o 50 % oproti roku 2009. Je tu tendencia zanedbať 
kritické celosektorové systémy, ktoré môžu umožniť 
celkové rozšírenie verejného zdravotníctva. Komunál-
ne časti zdravotného systému sú tiež slabé, s obme-
dzeným dosahom a geografickým pokrytím. Riadenie 
tohto rozdrobeného systému je opakovanou výzvou 
a zabránil priblíženiu ku kvalitnému a zladenému 
systému.
Zemetrasenie, ktoré zdevastovalo Haiti 12. januára 
2010 zabilo viac ako 220 000 ľudí, zranilo sa viac 
ako 300 000, výsledkom čoho bolo 4 000 amputácii. 
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3 milióny ľudí, resp. 30 % populácie bolo zasiahnu-
tých, 2,1 milióna Haiťanov alebo 400 000 domácností 
je vysťahovaných a žĳú vo viac ako 1 300 dobrovoľ-
ných záchytných miestach, z ktorých je približne 
900 v Port-au-Prince. Haiti má 40 % populácie pod 
14 rokov, z toho vyplýva, že deti boli mimoriadne 
zasiahnuté zemetrasením a je jasné, že toto bola – 
a stále je – kríza s obrovským postihom detí. Takmer 
1,5 miliónu detí sa dramaticky narušil život a veľa 
ďalších žĳú v kritických podmienkach a vyžadujú 
kontinuálnu starostlivosť a ochranu.
Prírodná katastrofa na Haiti zhoršila už aj tak veľmi 
zložité podmienky pre humanitárnu pomoc, v krajine 
kde až 70 % populácie žilo za menej ako 2 USD za 
deň. Tiež pred zemetrasením boli haitské deti vysta-
vené neobľúbeným ukazovateľom: 1 z 13 detí zomrelo 
pred dovŕšením 5. roku života, viac ako 30 % detí pod 
5 rokov bolo chronicky podvyživených, úroveň imu-
nity bola pod 60 %, 55 % školopovinných detí školu 
nenavštevuje, 50 000 detí bolo v jednom z niektorých 
600 rezidenčných zariadení poskytujúcich starostli-
vosť, odhaduje sa, že 225 000 detí bolo zamestna-
ných v domácich službách resp. v niektorej z iných 
foriem detskej práce a odhaduje sa že 2 000 dievčat 
a chlapcov bolo ročne prevezených cez hranice.
Podľa oficiálnych štatistík UNAIDS z roku 2007 
približne 120 000 ľudí na Haiti bolo nakazených  HIV, 
z toho okolo 63 000 bolo žien – 7 000 z nich tehot-
ných a 8 500 detí vo veku 0 – 14 rokov; HIV prevažuje 
hlavne u mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov, vysoko 
alarmujúce je to medzi mladými dievčatami, ktoré sú 

infikované dvakrát častejšie ako chlapci – podiel je 
1,6 %, pričom chlapci predstavujú 0,65 %.
Zemetrasenie dramaticky zvýšilo risk infekcie a ná-
kazlivých chorôb, významne bolo narušené záso-
bovanie a služby spojené s výživou a veľký počet 
dojčiat, mladých, tehotných a kojacich žien sú v ohro-
zení  podvýživy a zvýšenej úmrtnosti. Celý systém 
zdravotníctva bol hlboko zasiahnutý vo svojej in-
fraštruktúre a organizácii, znižujúc schopnosť reago-
vať na naliehavé zdravotné potreby populácie.
Husté dažde, ktoré začali a prichádzajúca sezóna 
hurikánov ešte viac komplikuje aj tak už katastro-
fálnu situáciu. Deti sú ohrozené vysokým rizikom 
dehydratácie, úmrtnosťou a chorobnosťou kvôli 
akútnym hnačkám a chorobami z nečistej vody. Po-
pulácia bola silne zasiahnutá a vyžaduje aj programy 
na podporu mentálneho zdravia a psychosociálnej 
pomoci postihnutým. Súčasný stav núdze je naďalej 
zhoršovaný značnými pochybnosťami o ochrane detí. 
Horúce problémy zahŕňajú bezpečnosť a zdravie detí 
v jednotkách starostlivosti, potreby odlúčených detí 
a sprievodu neplnoletých , hrozba nezákonného ob-
chodovania s drogami u detí a iné formy zneužívania 
a celkové medzery v sociálnej ochrane a blahobyte 
postihnutých detí. Tieto problémy a celková situácia 
v krajine zvyšuje riziko prenosu HIV u detí, obzvlášť 
adolescentov.
Zemetrasenie o sile 7,3 stupňa Richterovej stupnice 
zasiahlo Haiti po dobu 35 sekúnd. Bolo to najsilnej-
šie zemetrasenie, čo postihlo Haiti za posledných 
200 rokov. Hypocentrum zemetrasenia bolo skoro na 
povrchu zeme (10 km hĺbky) a jeho epicentrum bolo 
v blízkosti mesta Leogane, približne 17 km juhozá-
padne od hlavného mesta. Účinky zemetrasenia 
bolo cítiť aj v západnej časti Haiti , na juhozápade 
a v Nippes. Centrálna časť Port-au-Prince (zahŕňa-
júca oblasti Port-au-Prince, Carrefour, Petionville, 
Delmas, Tabarre, Cite Soleil a Kenscoff) boli značne 
zničené . 80 % mesta Leogane bolo zničené. Dopad 
na ľudí je obrovský. Približne 1,5 milióna obyvateľov, 
reprezentujúcich 15% populácie štátu boli nepria-
mo postihnutí. Podľa miestneho úradu viac ako 
300 000 ľudí zahynulo a mnohí boli zranení. Skoro 
1,3 milióna žĳe v prechodných útulkoch v centrálnej 
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časti Port-au-Prince. Viac než 600 000 ľudí opustilo 
ohrozené oblasti, aby si vyhľadalo úkryt niekde inde 
v krajine. Výsledkom je zvýšenie už existujúcich prob-
lémov týkajúcich sa prístupu k jedlu a základným 
zdravotným službám.
Zasiahnutím srdca ekonomiky a haitskej vlády, ze-
metrasenie prudko ovplyvnilo medziľudské a ústavné 
kapacity verejného a privátneho sektora, ako aj me-
dzinárodných technických a finančných partnerov a aj 
niektoré mimovládne organizácie (NGO). Deštrukcia 
infraštruktúry bola masívna. Asi 105 000 domácností 
bolo kompletne zničených a viac ako 208 000 poško-
dených. Viac než 1 300 vzdelávacích inštitúcií, viac 
než 50 nemocníc a zdravotníckych zariadení sa zrú-
tilo alebo sú nepoužiteľné. Hlavný prístav krajiny bol 
označený ako nefunkčný. Prezidentský palác, parla-
ment, budova súdu, väčšina ministerstiev a verejnej 
správy boli zničené.
Zatiaľ čo environmentálne ukazovatele hlásia červe-
nú, zemetrasenie podnietilo ďalej tlak na prírodné 
zdroje a ovzdušie, čo zvýšilo extrémnu bezmocnosť 
Haiťanov.
Dosah zemetrasenia zdvihol vlnu celého zdravotného 
systému a ovplyvnilo jeho schopnosť reagovať na 
naliehavé zdravotné potreby populácie. Zemetrase-
nie zničilo 60 % existujúcich zdravotníckych zariade-
ní a 10 % zdravotníckeho personálu zahynulo alebo 
opustilo krajinu. Zemetrasenie taktiež obmedzilo 
chod systému zdravotníctva v decentralizovanom 
smere. Odhaduje sa, že približne 50 % pracovníkov 
zdravotníckych zariadení žilo po zemetrasení v sta-

noch a minimálne 50 % pracovníkov zdravotníckych 
zariadení a verejného sektora sa nevrátilo do za-
mestnania z dôvodu zemetrasenia. Bez urgentnej 
a okamžitej pomoci pracovníkom zdravotníckych 
zariadení (zahŕňajúc plat a motivačné stimuly) 
a decentralizácie zásobovacej a finančnej asisten-
cie, sektor zdravotníctva sa môže stať dramatickým 
únikom mozgov kvalifikovanej špecializovanej pra-
covnej sily. Deštrukcia a zničenie zariadení, poruchy 
v dodávke elektriny a nepravidelné zásobovanie 
liekmi a medicínskym zariadením seriózne podko-
pali zásobovanie a desivo skomplikovali prístup 
k nevyhnutným liekom a zdravotníckemu materiálu. 
Niektorí pacienti postihnutí HIV/AIDS zahŕňajúc ženy 
a deti, ktorí dostávajú antiretrovirálnu liečbu (ART) sú 
obzvlášť v ohrození, keďže ich liečba bole preruše-
ná s minimálnou psychologickou podporou a ostali 
nechránení pred sexuálnym zneužitím ako odpoveď 
na katastrofickú situáciu v krajine.
Výchádzajúc zo situácie v teréne, z vlastného monito-
ringu a monitoringu vládnych odporúčaní a iniciatív 
sme registrovali silnú potrebu preniesť získané skú-
senosti a know how v efektívnom programe starost-
livosti pre matky na dieťa do zemetrasením postih-
nutého Haiti, v tomto prípade do Port-au-Prince ako 
i program špeciálneho psychosociálneho poraden-
stva pre pacientov s post-traumatickým syndrómom 
alebo inými následkami na ich duševnom zdraví, 
ktoré sme implementovali v niekoľkých podobných 
humanitárnych a post-humanitárnych projektoch 
v Indii, Mjanmarsku, Nikaragui a Keni. Zatiaľ čo 
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sa celkové podmienky pre vykonávanie takýchto 
programov mierne zlepšili národnými smernicami 
a intervenciou medzinárodných agentúr a nezisko-
vých organizácií, vlastná realizácia starostlivosti 
chýbala alebo bola nedostatočná. Poddimenzované 
ľudské zdroje, ktorým chýbal tréning a dovzdelávanie 
v danej problematike, zničené nemocnice a zdravot-
né zariadenia, nefunkčný systém aj pred prírodnou 
katastrofou a vládne intervencie ako také existujúce 
len na papieri, reálne sa však nevykonávali.
Na Haiti bola obrovská potreba pre psychologickú 
asistenciu pre ľudí postihnutých zemetrasením. 
Riešenie tzv. „neviditeľných rán“ – psychologický ná-
sledok katastrofy – sa stal životne dôležitou časťou 
asistencie a prioritou nielen podľa medzinárodného 
spoločenstva PAHO WHO, UNICEF alebo IOM ale aj 
Ministerstva zdravotníctva (MSPP). Nielenže ľudia 
smútia nad smrťou svojich milovaných, ale ostal 
aj strach, aby znova neprišlo zemetrasenie, ktorý 
bol podnietený následnými otrasmi. Mnohí ľudia 
sú plní obáv o budúcnosť, bez nádeje na zlepšenie 
ich života v dohľadnej dobe. Manželské, rodinné 
a sociálno-eko nomické problémy sa znovu objavili 
alebo obnovili medzi ľuďmi, ktorí zemetrasením 
stratili sociálne postavenie alebo ktorí boli prinútení 
vychovávať svoje deti osamotene.
Magna Deti v núdzi poskytovala hneď po zemetrasení 
pomoc priamo na Haiti, kde sme vyslali tím lekárov 
a zdravotníkov (2 senior chirurgovia, 2 zdravotné ses-
try a koordinátor), aby zabezpečovali bezprostrednú 
lekársku asistenciu obetiam katastrofy. Zdravotnícky 
tím MAGNA pôsobil v Haitian Community Hospital 
a bol súčasťou medzinárodnej zdravotnej pracovnej 
koordinačnej skupiny. Tím okrem každodenného 
ošetrovania pacientov, vykonával aj chirurgické ope-
rácie pozostávajúce z amputácií, reoperacií a bež-
ných chirurgických zákrokov. Počas prvej fázy huma-
nitárnej intervencie poskytli zdravotnú pomoc vyše 
3 300 pacientom v hlavnom meste Port au Prince.
Ani 9 mesiacov po ničivej katastrofe sa Haiti nespa-
mätalo a krajina sa zmietala v hlade a chudobe.
Stále viac ako milión ľudí žilo bez domova a krajinu 
zachvátila epidémia cholery, ktorá spôsobila zatiaľ 
smrť viac ako 3 670 ľuďom. Prvý prípad zaregistrovali 

20. októbra 2010, pričom haitské úrady zaznamenali 
choleru naposledy v polovici minulého storočia. 
Smrteľná infekcia sa v nehygienických podmienkach 
šírila najmä prostredníctvom kontaktu s výkalmi 
kontaminovanou vodou. Celkovo sa od vypuknu-
tia epidémie v polovici októbra nakazilo cholerou 
takmer 173 000 osôb.
Problém bol aj s nedostatkom pitnej vody a stany sú 
stále pôvodné, tie ktoré prišli ako prvá pomoc po ni-
čivej udalosti. Tisíce ľudí, ktorí prežili ničivé zemetra-
senie neboli schopní o udalosti hovoriť ani rok po 
zemetrasení, trpeli depresiami a posttraumatickým 
sydrómom. Ľudia žili v strachu z nestabilnej politickej 
situácie a nefungujúceho systému.
Pracovníci MAGNA sa v ďalšej etape zameriavali na 
implementáciu programu na poskytovanie psychoso-
ciálnej pomoci miestnym obyvateľom, predovšetkým 
stanových táboroch Aviation, Solino, Corvnington 
a Impasse 138 v táboroch v Port-au-Prince. Mnoho 
ľudí, ktorí prežili katastrofu, bolo vystavených sil-
nému traumatickému zážitku. Boli priamo konfron-
tovaní s deštrukciou a smrťou, videli vyhrabávať či 
pochovávať mŕtve telá, stratili rodičov, súrodencov, 
príbuzných a mnohí z nich prišli o svoj domov. 
Po takýchto zážitkoch sa očakáva, že vyvolajú celý 
rad reakcií a emócií. Keďže zážitok z katastrofy je 
dramatický, extrémny, náhly a dokonca aj potenci-
álne ohrozujúci život, zaryje sa do pamäti a stáva 
sa poruchou, s ktorou človek žĳe. Spomienky na 
hrozné udalosti môžu ovplyvňovať myšlienky a pocity 
človeka. Dlhodobými následkami sú potom strach, 
zraniteľnosť, depresia, hnev a poruchy spánku, ako 
aj opakované a nekontrolovateľné opätovné prežíva-
nie samotnej udalosti. Človek, ktorý trpí následkami 
takéhoto traumatického zážitku, je mimoriadne 
náchylný k rozvoju patologických symptómov. Ak sa 
psychická trauma nelieči, kvalita jeho života sa môže 
znížiť. Sexuálne násilie predstavovalo vážny problém 
na Haiti už pred zemetrasením. Od zemetrasenia 
sa situácia dievčat a žien z chudobných štvrtí ešte 
výrazne zhoršila.
V reakcii na túto situáciu MAGNA začala implementá-
ciu projektu zameranú na profesionálnu psychologic-
kú starostlivosť a rehabilitáciu s cieľom zmierňovať 
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následky psychického utrpenia a bude sa usilovať 
znovunastoliť normálny proces existencie.
Naša pomoc smerovala aj k pacientom s HIV/AIDS, 
ktorí boli súčasťou programu psychosociálnej pod-
pory. Pacienti, ktorí prekonali vážne stresové situ-
ácie ako strata blízkych, strata domova, minulosti 
a prerušili liečbu ako následok katastrofy a nemož-
nosti sa správne liečiť kvôli prerušeným servisom, 
vedú k zníženej adherencii k liečbe až k suicidálnym 
myšlienkam. Preto poradenstvo špecializované na 
tieto stresové situácie u HIVAIDS pacientov sú kľúčo-
vé práve niekoľko mesiacov po katastrofe.
Okrem programov psychosociálnej pomoci sme zača-
li s výstavbou zdravotného centra pre matky s deťmi 
v Port-au-Prince. 
Zdravotné centrum pre matku a dieťa je bežný model 
existujúci v mnohých krajinách a je dôležité z nie-
koľkých dôvodov. Služby ponúkané na klinike budú 
spočívať v základných konzultáciách, prenatálnej 
a postnatálnej starostlivosti, vakcináciách, plánovaní 

rodičovstva a zaraďovaní pacientov do programu du-
ševného zdravia, nutričných intervencií ako aj liečbu 
HIV pozitívnych pediatrických pacientov a novoro-
dencov narodených HIV pozitívnym matkám. Mnoho 
zdravotných problémov súvisí so životnými podmien-
kami extrémnej chudoby: infekcie dýchacích ciest, 
kožné infekcie či akútna hnačka. V ostatnom čase 
bolo zaznamenaných viac prípadov násilia a sexuál-
neho násilia, hoci predtým ich možno jednoducho 
iba nehlásili. Centrum bude asistovať aj podobným 
postihnutým.
Magna Deti v núdzi zostáva prítomná na Haiti aj v na-
sledujúcom období. Zameriavame sa predovšetkým 
na obnovu zdravotníckych zariadení a poskytovanie 
psychosociálnej pomoci obetiam prírodnej katastrofy.

Magna Deti v núdzi začala na Haiti pôsobiť od roku 2010.
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Pracovníci  
a dobrovoľníci
Práca Magna Deti v núdzi je zavislá na odhodlaní, 
obetavosti a ťažkej práci ľudí, ktorí sa podieľajú na 
výkone projektov priamo v teréne. Pôsobia v neľah-
kých podmienkach 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. Náklady spojené s ich prá-
cou sú hradené a dostávajú mesačnú odmenu, ktorá 
závisí od predchádzajúcich pracovných skúseností 
z terénu a od rozsahu ich projektových zodpovednos-
tí. V roku 2010 Magna Deti v núdzi vyslala do terénu 
18 medzinárodných pracovníkov/dobrovolníkov, ktorí 
pracovali v MAGNA projektoch v teréne. Náš medzi-
národný tím poskytuje medicínsku a sociálnu asis-
tenciu po boku svojich vyše 300 lokálnych kolegov. 
Nasledujúci zoznam zachytáva mená ľudí, ktorých 
vyslala Magna Deti v núdzi a pracovali priamo v teré-
ne na jednotlivých misiách v roku 2010:

terénni pracovníci a dobrovoľníci:

Denisa Augustínová
Martin Bandžák
Romain Santon
Andrea Stránska
Miroslava Cerulová
Marion Baudry
Karin Slováková
Katarína Chebeňová
Zuzana Barciova

Aktivity slovenskej pobočky týkajúce sa administratí-
vy, financií, kampaní, styku s verejnosťou, komuniká-
cie s darcami a donormi realizovali:

Martin Bandžák
Denisa Augustínová
Nikola Endrychová Dudová
Marian Glezl
Lívia Šimová

Vladimír Ostrihóň
Jozef Bandžák
Jana Steinigerova
Marie Sophie Attems
Romana Skalická
Portia Bailey,
Yasmin Stinchcombe
Ione Haddock
Laura Smith 

Jana Madaraszová
Peter Gabriž
Eva Havašova
Silvia Kušnírová



40 | magna deti v núdzi – výročná správa 2010

Dôležitou súčasťou aktivít Magna Deti v núdzi je 
realizácia vzdelávacích, informačných a fundraisingo-
vých 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

červená lyžička pre deti v kongu
Zakúpením červenej lyžičky v hodnote 0,20 € v sieti 
kaviarní Coffee & Co na Slovensku a v Českej repub-
like zabezpečil darca jednému dieťaťu v Kongu dve 
výživné jedlá.
Akcia sa uskutočnila v rámci Svetového dňa boja 
proti hladu.

urobte z priateľa ježiška
Vianočná kampaň, ktorá umožnila záujemcom urobiť 
z obdarovaného priateľa „Ježiška“. Týmto originál-
nym darčekom darca prispel na projekty MAGNA 
a zároveň obdaroval svojich blízkych darovacím 
certifikátom. 

s hypernovou proti hladu a podvýžive
Prostredníctvo pokladničiek mohli zákazníci v sieti 
Hypernova na celom Slovensku prispieť na boj proti 
hladu. 

mdd – aj tieto deti majú 1. júna sviatok. 
nezabudnime na ne!
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí sme spustili 
tematickú kampaň.
Prostredníctvom nej sme chceli verejnosti priblížiť 
situáciu a potreby detí, o ktoré sa v našich projektoch 
v Kambodži, Indii, Keni, Nikarague a aj Barme, po-
stihnutej ničivým cyklónom Nargis, staráme. 

2% z vašich daní = 100 % pomoci tam,  
kde najviac treba
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. 
Kampane realizovala pre Magna Deti v núdzi reklam-
ná agentúra vaculik advertising bez nároku na 
honorár.

VÝSTAVY

hlas z haiti – výstava fotografií zachytávajúca situá-
ciu a životné podmienky ľudí na Haiti, ktoré postihlo 
silné zemetrasenie. 
stratené životy – výstava fotografií zachytávajúcich 
každodenný zápas ľudí o prežitie v Kambodži. Spa-
mätávanie sa z dlhodobej občianskej vojny a ge-
nocídy, choroby, HIV/AIDS, chudoba, hlad, zničená 
sociálna sieť, nevzdelanosť – to všetko sú problémy, 
ktoré je treba riešiť dlhodobo. Výstava s cieľom infor-
movať a ukázať ľuďom na Slovensku problémy ľudí 
z iných krajín.
Súčasťou kampane červená lyžička bola putovná vý-
stava fotografií spoluzakladateľa organizácie Magna 
Deti v núdzi Martina Bandžáka. Fotografie z terénu 
približovali prácu pracovníkov MAGNA a  príbehy detí 
a rodín, ktorým pomáhame. 
Súčasťou kampane aj tieto deti majú 1. júna svia-
tok. nezabudnime na ne! bola aj výstava fotografií 
pre širokú verejnosť. Fotografie zachytávajúce každo-
dennú, často až nepredstaviteľne krutú realitu milió-
nov detí na celom svete.

ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE

inside magazine – monotematický magazín s ústred-
nou témou chudoba.
Publikácia, ktorá na 432 stranách ponúka príspev-
ky 13 autorov z celého sveta – eseje, fotografické 
príbehy, rozhovor, komiks, štatistiky. INSIDE má byť 
zdroj informácií, myšlienok a postrehov, ktoré majú 

Informačné kampane a aktivity
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prispieť k zvyšovaniu povedomia a záujmu o globál-
ne témy. INSIDE magazine sme vám predstavili aj 
v internetovej podobe – www.inside-magazine.sk, 
www.inside-magazine.org

KONFERENCIE

Magna Deti v núdzi prezentovala v rámci XVIII. In-
ternational AIDS conference vo Viedni svoju prácu 
a výsledky. Prezentácia sa týkala úspešnosti projektu 
na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa, 
diagnostiky novorodencov a liečby detského pacien-
ta v Kambodži.
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Darcovia
Magna Deti v núdzi je veľmi vďačná svojim podpo-
rovateľom a sympatizantom za ich finančnú pomoc, 
bez ktorej by naša práca nebola jednoducho možná.
Sme hrdí na spoluprácu s vami a chceme sa poďa-
kovať všetkým našim individuálnym darcom, firmám 
a korporáciam, nadáciam a ostatným organizáciam, 
ktoré nás podporujú. Vaša štedrosť a veľkorysosť 
nám umožňujú fungovať nezávisle od politických, 
ekonomických, náboženských záujmov, čo považuje-
me za klúčové vo vzťahu k našim pacientom a klien-
tom. Pravidelné finančné príspevky zabezpečujú dl-
hodobú 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 pomáhajú 
nám pomáhať.
V roku 2010 nám vaše štedré dary pomohli rozšíriť 
naše aktivity v teréne a zabezpečiť lekársku starost-
livosť väčšiemu počtu ľudí v núdzi. Poskytovali sme 
lekársku a sociálnu pomoc na troch kontinentoch 
sveta a naše tímy zasahovali aj počas humanitárnej 
katastrofy spôsobenej zemetrasením na Haiti. 

MAGNA ZÁCHRANCA

Morálny rozmer programu Magna Záchranca stavia na 
dôvere k nám a to na základe výsledkov našej práce 
a ponúka darcom spôsob, ako podporiť našu flexibili-
tu, rýchle a efektívne konanie v krízových situáciach. 
Spolu s nami môže darca – Magna Záchranca jed-
norázovým alebo pravidelným príspevkom pomáhať 
zachraňovať detské životy, bojovať proti chorobám, 
hladu a podvýžive. Zároveň ma prehľad ako, komu 
a kde jeho peniaze pomáhajú každý deň. 
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PODPOR DIEŤA

Podpor dieťa je program, ktorý umožňuje darcom 
pravidelnými mesačnými príspevkami (už od 20 € 
mesačne) zmeniť osud detí a dať im nádej na kvalit-
nejší život.
Ako Darca zabezpečujete dieťaťu v Kambodži krajší, 
zdravší a kvalitnejší život. Všetky deti v programe sú 
obeťami epidémie HIV/AIDS, ktorá zasiahla Kam-
bodžu na začiatku  tohto milénia. Nevinné deti, ktoré 
dostali AIDS do vienka od svojich rodičov už pri 
narodení, zomierali na ulici bez akejkoľvej lekárskej 
pomoci. Magna Deti v núdzi bola v roku 2002 jednou 
z prvých organizácií, ktorá sa aktívne začala venovať 
liečbe a starostlivosti o tieto deti. Mnohé z týchto 
detí osireli alebo stratili jedného z rodičov. Nefunkč-
ný zdravotný systém v Kambodži a extrémna chudoba 
rodín odkiaľ deti pochádzajú im neumožňuje sa o ne 
postarať.

Vo všetkých on-line programoch pomoci nás v roku 
2010 podporilo 664 individuálnych registrovaných 
darcov. V rámci Verejnej zbierky vyhlásenej na pod-
poru zemetrasením postihnutému Haiti nás podpori-
lo 9 495 darcov. K celkovému počtu podporovateľov 
môžeme pripočítať aj stovky anonymných prispieva-
teľov.
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Financie
V roku 2010 Magna Deti v núdzi vynaložila 743 062 € na prevádzkovanie programov
priamo v teréne a 54 705 € 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.

správa a riadenie

získavanie zdrojov

humanitárne 
a rozvojové projekty

štátne dotácie

ostatné zdroje

dary a súkromné granty

príjmy

výdavky
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Celkové rozdelenie nákladov Magna Deti v núdzi v roku 2010

Zdroj použitia príspevkov Suma v tis, EUR % podiel

Humanitárna a rozvojová pomoc 580,27 90,1
Získavanie zdrojov 12,14 1,9
Správa a riadenie 50,87 7,9
SPOLU 643,28 100

Rozdelenie nákladov podľa krajín na humanitárnu a rozvojovú pomoc Magna Deti v núdzi v roku 2010

Zdroj použitia príspevkov Suma v tis, EUR % podiel

Kambodža 320,922 55,2 
Keňa 10,399 1,8
Nikaragua 61,306 10,6
Demokratická republika Kongo 91,556 15,8 
Vietnam 70,816 12,2
Haiti 25,271 4,4
SPOLU  580,270 100

Rozdelenie nákladov podľa použitia na humanitárnu a rozvojovú pomoc Magna Deti v núdzi v roku 2010

Zdroj použitia príspevkov   % podiel

Náklady na lokálnych zamestnancov  29,1
Náklady na medzinárodných pracovníkov   24,7
Náklady na lieky, výživu a zdravotnícky materiál  24,0
Operačné náklady  14,0
Náklady na transport a prepravu materiálu  6,6 
Ostatné náklady  1,6
SPOLU  100

Výnosy Magna Deti v núdzi v roku 2010

Zdroj použitia príspevkov  Suma v tis, EUR % podiel

Príspevky od vládnych inštitúcií 405,283 59 %
Príspevky od nadácií, korporácií a fyzických osôb 267,323 40 %
Ostatné príspevky 8,863 1 %
SPOLU  681,442 100 %
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Spolu s nami môžete jednorazovým alebo pravidel-
ným mesačným príspevkom pomáhať zachraňovať 
detské životy, bojovať proti chorobám, hladu a pod-
výžive vo svete. Zároveň budete mať prehľad ako, 
komu a kde Vaše peniaze pomáhajú každý deň.
Pracovníci Magna Deti v núdzi pôsobia priamo v te-
réne. Každý deň poskytujú zdravotnú pomoc a výživu 
deťom a ich rodinám na 3 kontinentoch sveta.
Krajiny, v ktorých pracujeme, sa často spamätávajú 
z vojnových konfliktov, nedemokratických režimov 
alebo prírodnych katastrof, ktoré zapríčiňujú chudo-
bu s dlhodobými následkami. Tieto problémy a ich 
riešenia si vyžadujú dlhodobú pomoc.
Pomáhame pri humanitárnych katastrofách a po-
skytujeme zdravotnú starostlivosť ich obetiam. Pre- 
vádzkujeme 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.

Každý podporovateľ má zriadený Osobný profil na 
našej webovej stránke, kde môže sledovať ako, kedy, 
kde a komu pomáhajú jeho príspevky.

Staňte sa Magna Záchrancom a pomáhajte prostred-
níctvom pravidelnej podpory:

Ako Magna Záchranca  spolu s našimi lekármi, zdra-
votnými sestrami a humanitárnymi pracovníkmi bu-
dete neustále pomáhať zachraňovať životy detí. Vaša 
pravidelná pomoc je veľmi dôležitá. Vďaka nej vieme 
efektívnejšie a rýchlejšie zasahovať v čase humani-
tárnych kríz. Deti a ich rodiny budú môcť prežiť každý 
ďalší deň – dostanú zdravotnú starostlivosť, liečbu 
a nebudú trpieť hladom.

podporte dieťa v kambodži:

Pomôžte pravidelnými mesačnými príspevkami zme-
niť osud detí v Kambodži a dajte im nádej na kvalit-
nejší život. Za˝Spojením 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 (Slovenská republika)
 +420 604 978 639 (Česká republika)

Vaša pomoc je potrebná
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Správna rada
Martin Bandžák 
Predseda správnej rady a výkonný riaditeľ

V roku 2001 spoluzakladal organizáciu Magna 
Deti v núdzi. Zúčastnil sa a stál pri implementácii 
všetkých jej misií vo svete. Na začiatku roka 2010 
viedol misiu na zemetrasením postihnutom Haiti. 
Väčšinu roka pôsobí v Kambodži, kde vedie misiu 
Magna Deti v núdzi (od roku 2002) a odkiaľ koordi-
nuje humanitárne aktivity organizácie Magna Deti 
v núdzi vo svete. Vlastným povolaním je fotograf.

Denisa Augustínová
Členka správnej rady a operačná riadieľka

V roku 2001 spoluzakladala organizáciu Magna Deti 
v núdzi. Zúčastnila sa a stála pri implemetácii väčši-
ny jej misií vo svete. Väčšinu roka pôsobí v Kambod-
ži, kde Magna Deti v núdzi (od roku 2002) realizuje 
projekty zamerané na HIV/AIDS . Odtiaľ koordinuje 
humanitárne aktivity organizácie Magna Deti v núdzi 
vo svete. V roku 2007 ako „Architect of the Futu-
re“ 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 čle-
nom Dozornej rady Magna Deti v núdzi. Od roku 2009 
aktívne spolupracuje na vytvorení nového modelu 
fundraisingu, organizácie, marketingu a komunikácie 
a stáva sa členom Sp rávnej rady. Posledných 15 ro-
kov pracoval na rôznych manažérskych pozíciách 
v medzinárodných korporáciách v oblasti platobných 
systémov, IT, bankovníctva a akvizícií.

Dozorná rada
Juraj Vaculík
Vaculík Advertising

MUDr. Júlia Horáková, PhD
Primárka Transplantačnej jednotky kostnej drene 
II. DK DFNsP

Jozef Barta
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
UniCredit Bank, a. s.
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Ak chcete pomôcť


