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Aktivity organizácie 
Magna Deti v núdzi
Veľkorysé príspevky od individuálnych darcov, 
korporácií, nadácií a národných rozvojových 
programov umožnili organizácii MAGNA uskutočniť 
a realizovať projekty opísané v tejto sekcii. Stručné 
informácie o našich aktivitách v jednotlivých 
krajinách môžete nájsť na nasledujúcej stránke. 
Ak máte záujem o komplexnejšie informácie, 
navštívte našu webovú stránku www.magna.sk.

Naša práca v číslach za rok 2012

152 146 ambulantných lekárskych prehliadok
540 hospitalizovaných pacientov

8 225 vykonaných pôrodov

2 445 pacientov zaregistrovaných v MAGNA HIV/
AIDS programoch

47 sirôt s HIV/AIDS, ktorým bola poskytnutá 
komplexná starostlivosť

386 obetí ošetrených v MAGNA programe proti 
sexuálnemu násiliu

12 503 ľudí testovaných na prítomnosť HIV vírusu

15 566 pacientov zaregistrovaných v MAGNA 
nutričných programoch

4 230 domácich návštev vykonaných sociálnymi 
pracovníkmi organizácie MAGNA

32 795 vyliečených pacientov s maláriou

45 599 psychologických konzultácií poskytnutých 
pacientom s HIV/AIDS

62 390 detí vyšetrených z nutričného hľadiska
25 414 zaočkovaných pacientov
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Drahí priatelia,

mnohé katastrofy a tragické udalosti sa držia na špici 
svetových správ len krátko. Avšak prírodné katastrofy, 
vojnové konflikty či hladomor, zasahujú tisícky ľudí na 
veľmi dlhé obdobie. Pre našich terénnych pracovníkov 
je toto každodenná realita. Stovky ľudí z organizácie 
Magna Deti v núdzi (MAGNA) sa denne snažia zmeniť 
túto realitu intenzívnou prácou, obetavosťou a zapá-
lenosťou pre vec. Každý rok nám prináša nové situá-
cie, výzvy a prekážky. Našou najväčšou motiváciou 
a hnacou silou sú malé víťazstvá a úspechy, ktoré na 
tejto ceste dosahujeme.

Na konci roka 2011 MAGNA otvorila svoju misiu 
v Južnom Sudáne. Je to najmladšia krajina sveta, 
ktorá vznikla po 45 rokoch vojny a ktorú charakteri-
zuje slabý a nedostatočne financovaný zdravotnícky 
systém a znepokojujúca epidemiologická situácia. 
Napriek tomu, že ministerstvo zdravotníctva (MZ) 
začína preberať starostlivosť o zdravotnícke zariade-
nia, nemá ešte kapacity na zabezpečenie adekvátne-
ho a rovnocenného poskytovania služieb zdravotnej 
starostlivosti. Naše aktivity v Južnom Sudáne vykoná-
vame v regióne Terekeka v štáte Stredná Equatoria. 
Práca v krajine, kde nie je elektrina, cesty, nemocnice, 
ktorá je málo bezpečná, predstavuje veľkú výzvu. 
Terekeka je jedným z regiónov v Južnom Sudáne, 
ktorý obývajú dobytkárske kmene a veľké množstvo 
vnútorne vysídlených ľudí, ktorí sa po rokoch žitia na 
severe vrátili do tejto oblasti. Rodiny často uprednost-
ňujú návštevu tradičného liečiteľa a oficiálny, verejný 
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systém je v mnohých prípadoch poslednou možnos-
ťou z dôvodu obmedzeného prístupu a nízkej kvality 
zdravotnej starostlivosti. V roku 2012 sme zlepšili 
prístup ku kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti 
prostredníctvom projektov v zdravotníckych zariade-
niach a komunitných projektov. Okrem iných aktivít 
sme za niekoľko mesiacov poskytli starostlivosť pre 
viac než 30 000 pacientom s maláriou a vykonali sme 
takmer 50 000 lekárskych konzultácií.

V Demokratickej republike Kongo, v krajine s druhou 
najvyššou mierou akútnej podvýživy na svete, sme 
zvýšili rozsah našich intervencií v nutričnej oblasti 
a každý mesiac sme evidovali takmer 400 nových 
pacientov. V roku 2012 sme tiež zdvojnásobili pomoc 
obetiam sexuálneho násilia v Kongu, so šokujúcim 
počtom detí medzi obeťami, ktoré tvoria až 92 % 
našich pacientov (pozri fotografie).

V roku 2012 sme pokračovali aj v realizácii projektov 
reagujúcich na kritickú situáciu spôsobenú suchom 
na kensko-somálskej hranici. Napriek čiastočnému 
zlepšeniu podmienok v niektorých častiach tohto 
regiónu, musia rodiny žijúce v tejto oblasti aj pra-
covníci, ktorí sa im snažia pomôcť, naďalej zápasiť 
s problémami. Extrémne sucho v Africkom rohu zabilo 
desiatky tisícov detí a milióny rodín priviedlo na 
pokraj vyhladovania. Na vrchole krízy asi 35 percent 
všetkých detí čelilo podvýžive na hranici stanovenej 
pre núdzovú situáciu. MAGNA v roku 2012 zaevidova-
la a poskytla starostlivosť vyše 10 000 deťom v tomto 
regióne.

Misia v Kambodži, v ktorej pôsobíme už desať rokov, 
je najdlhšie trvajúca misia organizácie MAGNA. V roku 

2012 sme úspešne rozšírili náš nutričný program do 
troch provincií.

S humanitárnymi aktivitami v Južnom Sudáne, Demo-
kratickej republike Kongo a Kambodži budeme pokra-
čovať aj v roku 2013 s cieľom znížiť detskú úmrtnosť 
spôsobenú podvýživou, HIV/AIDS, zdravotným sta-
vom matky a infekčnými chorobami. V roku 2013 sa 
vrátime do Mjanmarska (Barmy), kde sme pôsobili 
počas cyklónu Nargis (2008 – 2009) a kde momentál-
ne pripravujeme stálu misiu.

Ste súčasťou skupiny ľudí, ktorá podporuje aktivity 
organizácie Magna Deti v núdzi a vďaka vám sú naši 
pracovníci schopní pomáhať zachraňovať pacientov 
a prinášať im nádej v ťažkých podmienkach na celom 
svete. V mene našich pracovníkov v teréne a aj tých 
z kancelárií a najmä v mene našich pacientov, vám 
ďakujeme za vašu podporu v tejto humanitárnej práci.

Martin Bandžák
Predseda Správnej rady
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Charakteristika našej činnosti

PRIMÁRNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Strategickým zámerom projektov organizácie MAGNA 
je podporiť miestne zdravotné systémy prostredníc-
tvom rozvoja a posilnenia technických a prevádzko-
vých kapacít nevyhnutných na poskytnutie včasných 
zdravotných intervencií na záchranu života novoro-
dencov, detí a dospelých vo vidieckych oblastiach 
a zabezpečiť, aby tieto intervencie pretrvávali aj 
naďalej. Aktivity vychádzajúce z tohto programu sa 
zameriavajú na:
(1) Zlepšenie kvality života matiek, novorodencov 

a detí poskytnutím lekárskej starostlivosti
(2) Očkovanie
(3) Poskytovanie stopových prvkov a výživy v rámci 

nutričných intervencií
(4) Prenatálnu a postnatálnu starostlivosť
(5) Poradenstvo týkajúce sa hygieny a hygienických 

návykov
(6) Plánovanie rodičovstva
(7) Psychosociálnu podporu
(8) Zlepšenie zdravotnej infraštruktúry vybudovaním 

suchých toaliet a studní
(9) Liečenie malárie a iných chorôb spôsobených 

prenášačmi infekcie
(10) Modernizáciu/obnovu a vybavenie zdravotníc-

kych zariadení.

VÝŽIVA

MAGNA nutričné programy pomáhajú a zabraňujú 
akútnej podvýžive v najzraniteľnejších skupinách 
zahŕňajúcich malé deti a tehotné i dojčiace ženy. 

Hlavné súčasti týchto programov tvorí zhodnotenie 
nutričných potrieb komunity, liečba a predchádzanie 
podvýžive a odborné školenie miestnych a národných 
pracovníkov, ktorí majú na starosti výživu a verejné 
zdravie.

ZDRAVIE MATKY A DIEŤAŤA

S cieľom znížiť počet žien umierajúcich pri pôrode 
MAGNA zlepšuje starostlivosť o matky zavedením 
modelov odbornej pomoci v zdravotníckych zariade-
niach, poskytnutím školenia tradičným pôrodným 
babiciam, podporou pôrodných asistentiek v komu-
nite a sprístupnením zdravotnej starostlivosti ženám 
pred a počas tehotenstva a po pôrode. MAGNA 
pomáha deťom dožiť sa ich piatych narodenín vďaka 
kvalitnejšiemu lekárskemu ošetreniu, kvalitnejšej 
zdravotníckej infraštruktúre, vykonávaniu očkovacích 
programov, podpore dojčenia a zriadeniu nutričných 
kliník pre ľudí trpiacich podvýživou.

HIV/AIDS

MAGNA HIV/AIDS programy zahŕňajú liečbu (vrátane 
antiretrovirálnej (ARV) liečby), vzdelávanie a infor-
mačné kampane, poskytovanie kondómov, testova-
nie a diagnostiku, poradenstvo a prevenciu prenosu 
HIV vírusu z matky na dieťa (PMTCT).

SEXUÁLNE NÁSILIE

MAGNA poskytuje zdravotnú starostlivosť, liečbu 
k prevencii rozvinutia sexuálne prenosných chorôb 
a psychologickú, sociálnu a právnu podporu pacien-
tom, obetiam sexuálneho násilia. V prostrediach, 
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kde je výskyt sexuálneho násilia vyšší, napríklad 
v zónach konfliktov alebo utečeneckých či vysídle-
neckých táboroch sa tímy terénnych pracovníkov 
starajú o ľudí, ktorí sexuálne násilie zažili. Personál 
pracuje v komunite na zvýšenie povedomia o problé-
me sexuálneho násilia, informuje ich o starostlivosti 
poskytovanej organizáciou MAGNA a šíri sociálnu 
a psychosociálnu podporu.

PRÍRODNÉ KATASTROFY

MAGNA na túto situáciu reaguje množstvom aktivít: 
poskytovaním lekárskej starostlivosti, napríklad 
chirurgickými zákrokmi, psychologickými a nutričný-
mi programami. Tieto sú poskytované v existujúcich 
nemocniciach alebo zriaďovaním dočasných budov 
podľa potreby. Môže byť poskytovaná pomoc v podo-
be predmetov ako sú deky, stany či olej na varenie.
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Nikaragua

DR Kongo

Misie MAGNA vo svete

Haiti

Magna Deti v núdzi sa skladá z troch 
asociovaných organizácií, ktoré sú 
právne nezávislé, majú vlastných čle-
nov, samostatné financovanie, vnútor-
nú organizáciu a nesú názov  
Magna Deti v núdzi.

Vedenie organizácie Magna Deti 
v núdzi (MAGNA) má sídlo na Sloven-
sku a je zodpovedné za organizovanie, 
plánovanie a realizáciu humanitár-
nych aktivít organizácie MAGNA 
vo svete.

MAGNA mala v roku 2012 takmer 
400 pracovníkov v teréne, ktorí posky-
tovali zdravotnú starostlivosť a sociál-
nu pomoc deťom a ich rodinám v nú-
dzi prostredníctvom 15 projektov a vo 
vyše 70 zdravotníckych zariadeniach 
v rámci celého sveta.
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DR Kongo

Kambodža

Mjanmarsko

India

Keňa

Južný Sudán

Slovensko

Vietnam

aktuálne misie organizácie Magna Deti v núdzi

bývalé misie/projekty organizácie Magna Deti v núdzi

Magna Deti v núdzi – centrála
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Kambodža
medzinárodní pracovníci: 10
lokálni pracovníci: 101
oblasti intervencie: Infekčné ochorenia, HIV/AIDS, 
podvýživa, starostlivosť o matku a dieťa
geografické oblasti intervencie: 
Phnom Penh, provincia Kandal, provincia Takeo, 
provincia Kampong Speu

Kambodža je rozvojová krajina, ktorá sa dostáva 
z dekád občianskych konfliktov a ekonomickej stag-
nácie a približuje sa k tomu, aby sa stala dynamickou 
ekonomikou v Združení národov juhovýchodnej Ázie. 
Od polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia do-
siahla Kambodža pozoruhodný ekonomický nárast 
a výrazný pokrok v znížení chudoby. V rebríčku UNDP 
pre Index ľudského rozvoja bola v roku 2011 zaradená 
na 139. miesto z celkového počtu 187 krajín. HDP na 
jedného obyvateľa dosiahlo 946 USD. Miera chudoby 
klesla z 35 % v roku 2004 na 19,3 % v roku 2011.
V roku 2010 mala Kambodža 14,1 miliónov obyva-
teľov. Hustota obyvateľstva bola 75 obyvateľov na 
kilometer štvorcový. Pomer mužov k ženám, ktorý 
bol narušený 30-ročnou vojnou v minulom storočí, sa 
postupne normalizuje. Priemerná veľkosť domácnosti 
je 4,7osôb, pričom 80 % obyvateľstva žije vo vidiec-
kych oblastiach. Kambodža však čelí mnohým prob-
lémom, ktoré treba riešiť. Jedným z nich je rastúca 
nerovnosť – rozdiely v príjmoch, regionálne rozdiely 
medzi mestským obyvateľstvom a chudobným obyva-
teľstvom na vidieku či rodové rozdiely. Ženy naďalej 
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čelia znevýhodneným podmienkam pri získavaní 
stredného a vyššieho vzdelania, adekvátne plate-
ných pracovných príležitostí a rozhodovacích funkcií 
vo vládnych inštitúciách. Vážnym problémom ostáva 
násilie založené na rodovej príslušnosti. Kambodža 
vstúpila do obdobia demografického rozmachu. Mlá-
dež, definovaná ako veková skupina medzi 15 a 30 
rokmi, tvorí 33 % obyvateľstva.
Napriek zlepšeniu sociálno-ekonomického rozvoja je 
Kambodža naďalej jednou z najchudobnejších krajín 
v Ázii. Napriek pokroku dosiahnutom pri reakcii na 
AIDS je potrebné riešiť vznikajúce, niekedy kompliko-
vané problémy „druhej generácie“, aby sa zabezpeči-
la kvalita, rozsah a rovnocenný prístup k starostlivos-
ti a zvýšil dopyt po službách, ktoré budú prístupné 
deťom aj dospelým. Súčasne má Kambodža jeden 
z najvyšších indexov chudoby v rozvojovom svete. 
Obrovské rozdiely v zdravotnej starostlivosti, najmä 
vo vidieckych oblastiach, s alarmujúcim výskytom 
infekčných a chronických chorôb vedú Kambodžu 
k tomu, že v budúcnosti bude musieť čeliť závažným 
zdravotným problémom. Stále tu žije 77 861 ľudí 
s vírusom HIV a stále sa tu rodia HIV pozitívne deti 
z dôvodu prenosu vírusu z matky na dieťa. Vírus HIV 
sa zistil a potvrdil u viac než 5 349 detí. Antiretrovi-
rálna liečba bola podaná 55 092 jednotlivcom naka-
zeným vírusom HIV. Napriek tomu, že sa Kambodža 
nachádza v epidemiologickom prechodnom obdo-
bí, infekčné choroby sú naďalej hlavnou príčinou 
úmrtnosti a chorobnosti. V súčasnosti sú hlavnou 
príčinou úmrtnosti a chorobnosti akútne respiračné 
infekcie, ktoré spolu s gastroenteritickými infekciami 
výrazne prispievajú k vysokej miere chorobnosti, 
a túto situáciu ešte zhoršujú epidémie horúčky den-
gue. Okrem toho je krajina stále klasifikovaná ako 
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jedna z 22 krajín na svete s vysokou mierou výskytu 
tuberkulózy. Treba poznamenať, že miera výskytu HIV 
sa podstatne znížila a antiretrovirálnu liečbu dostáva 
veľké množstvo ľudí s HIV/AIDS. Respiračné infekcie 
ostávajú hlavnou príčinou úmrtia u detí mladších ako 
päť rokov (30 %), za nimi nasleduje hnačka (27 %), 
hemoragická horúčka dengue (11 %), ťažká akútna 
podvýživa a osýpky. Miera úmrtí v novorodeneckom 
veku v súčasnosti predstavuje 54 % z celkového 
množstva úmrtí do veku piatich rokov. Jedna štvrtina 
detí, ktoré umierajú v novorodeneckom veku, vyka-
zuje anamnézu nedostatočnej pokračujúcej výživy 
s prejavmi sepsy, zatiaľ čo 7 % má príznaky poukazu-
júce na neonatálny tetanus.
Sú to tiež oblasti, kde priemerne 40 % obyvateľstva 
žije pod hranicou chudoby. Zdravotnícke centrá, kto-
ré tu fungujú, majú veľmi nízku kvalitu a sú nedosta-

točne vybavené a je potrebné, aby kapacita, úroveň 
vzdelania a odbornosť zdravotníckych pracovníkov 
vy hovovala potrebám priamo vo vzdialených oblas-
tiach a provinciách. Referenčný systém je preto veľmi 
znevýhodnený a v niektorých vzdialených oblastiach 
je úplne paralyzovaný.
MAGNA sa zameriava na liečbu a zdravotnú starost-
livosť o deti s HIV/AIDS od roku 2003. Zabezpečuje-
me dostupnosť ARV liečby, zdravotnú starostlivosť, 
poradenstvo, prevenciu, starostlivosť o siroty, vzdelá-
vanie a pravidelné návštevy v domácnostiach našich 
pacientov žijúcich s vírusom HIV.
V roku 2012 MAGNA v spolupráci s Ministerstvom 
zdravotníctva v Kambodži a Národným úradom pre 
boj s HIV/AIDS, dermatológiu a sexuálne prenosné 
choroby prevádzkovala kliniku v oblastnej nemocnici 
Chey Chumneas v Takhmau, (provincia Kandal) pre 
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580 detí s HIV/AIDS (295 HIV pozitívnych detí a 285 
detí vystavených nákaze vírusom HIV). Spolu sme 
vykonali 2 864 lekárskych konzultácií a zorganizovali 
240 podporných skupín pre 1 554 HIV pozitívnych 
detí a 36 špecializovaných podporných skupín pre 
426 dospievajúcich. Hlavným cieľom týchto skupín 
bolo vytvorenie miesta, kde sa deti môžu otvorene 
porozprávať o svojich problémoch vyplývajúcich z ich 
zdravotného stavu a podeliť sa o pocity s inými ľuďmi 
nachádzajúcimi sa v tej istej situácii. Poradcovia 
organizácie MAGNA poskytli 2 688 individuálnych 
poradenských sedení pre deti, z ktorých 2 051 sa za-
meralo na dodržiavanie liečby u HIV pozitívnych detí 
a 637 sa zameralo na deti vystavené nákaze vírusom 
HIV a na ich blízkych. V rámci komplexnej lekárskej 
starostlivosti o HIV pozitívnych pacientov MAGNA 
realizovala 1 577 krvných testov (vrátane kompletné-

ho krvného obrazu, rezistenčných testov, CD4 testov 
a testov na zistenie vírusovej nálože). Okrem lekár-
skej starostlivosti klinika poskytovala vzdelávanie, 
hradenie nákladov na dopravu pacienta na vyšetre-
nie, domáce návštevy pacientov, denné sledovanie 
liečby vybraných pacientov, špecializované psycho-
sociálne poradenstvo a nutričnú podporu.
Prostredníctvom programu na prevenciu prenosu 
vírusu HIV z matky na dieťa (PMTCT) sa MAGNA 
sústredila na minimalizáciu rizika prenosu vírusu 
HIV z matky na dieťa. Program poskytuje ženám 
prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť 
vrátane preventívnej antiretrovirálnej liečby. MAGNA 
poskytla pomoc v prenatálnych klinikách (Národné 
centrum pre zdravie matky a dieťaťa, nemocnica Chey 
Chumneas), kde realizovala celkovo 14 609 individu-
álnych poradenských sedení týkajúcich sa programu 
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PMTCT. V roku 2012 sa predpôrodné vyšetrenie vyko-
nalo u 29 193 tehotných žien a MAGNA asistovala pri 
8 225 pôrodoch.
V roku 2012 sa narodilo celkovo 103 detí vystavených 
nákaze vírusom HIV a do programu sa počas roka 
zapojilo 285 detí vystavených nákaze vírusom HIV.
Komplexný program PMTCT zahŕňa vzdelávanie a po-
radenstvo o HIV/AIDS a dobrovoľné testovanie na prí-
tomnosť vírusu HIV. V roku 2012 bolo na prítomnosť 
vírusu HIV testovaných 7 222 tehotných žien. Všetky 
ženy s neznámym statusom HIV v čase pôrodu boli 
testované na HIV po predchádzajúcom poradenskom 
sedení, na ktorom sa im vysvetlila dôležitosť vyko-
nania tohto testu aj v tomto štádiu. Test podstúpilo 
celkovo 1 297 žien.
Program PMTCT zaregistroval 112 nových prípadov 
tehotných žien pozitívnych na HIV a celkový počet 
aktívnych pacientov, ktorí sa zapojili do programu, 
bol 285. Tento program je najväčší v Kambodži. Od 
začiatku svojho vzniku v roku 2006 až do konca roku 
2012 sa do programu zapojilo 1 144 HIV pozitívnych 
žien, narodilo sa 812 detí vystavených nákaze víru-
som HIV s celkovou úspešnosťou liečby 98 %.
Podvýživa v Kambodži je rozšírená najmä na vidieku 
a zasahuje prevažne deti mladšie ako 5 rokov. Ex-
trémne rozšírená je aj medzi tehotnými a dojčiacimi 
ženami. Údaje o podvýžive patria medzi najvyššie 
v ázijsko-pacifickom regióne. V Kambodži patrí 
podvýživa medzi najvážnejšie zdravotné problémy. 
Miera podvýživy v Kambodži ostáva neustále vysoká; 
takmer 40 % detí trpí chronickou podvýživou a ne-
dostatok stopových prvkov, najmä železa, vitamínu 
A a jódu je vysoký najmä u detí mladších ako 5 rokov 
a tehotných a dojčiacich žien. Vážnou podvýživou 
v pomere hmotnosti k veku trpelo v roku 2011 v Kam-

bodži 29 % detí mladších ako päť rokov. Miera vý-
skytu detskej podvýživy je podiel detí mladších ako 
5 rokov, ktorých hmotnosť v pomere k veku je vyššia 
než dve štandardné odchýlky pod priemernou hodno-
tou pre medzinárodnú referenčnú populáciu vo veku 
0 – 59 mesiacov. Materská úmrtnosť je 206 prípadov 
na 100 000 pôrodov. Zvyšovanie cien potravín a eko-
nomický úpadok mali za následok zhoršenie situácie 
a zvyšovanie výskytu podvýživy.
MAGNA v roku 2012 pokračovala v realizácii kom-
plexného nutričného programu a integrovaného 
riadenia akútnej podvýživy. Program zahŕňa integro-
vaný prístup spájajúci zdravotné systémy a komunity 
s cieľom sledovať a venovať sa pacientom, rozšíriť 
služby do zdravotných zón v núdzi, včas identifi-
kovať a liečiť podvýživu so zapojením existujúcich 
zdravotných systémov na podporu udržateľnosti. 
Intervencie sa musia zintenzívniť, aby sa podchytil čo 
najväčší počet detí v ranom štádiu podvýživy. Naším 
cieľom je liečba a prevencia ťažkej a mierne ťažkej 
akútnej podvýživy, ako aj pomoc a podpora zdravého 
vývoja detí. MAGNA úspešne vykonávala činnosti, 
ako je liečba ťažkej a mierne ťažkej podvýživy (SAM 
a MAM), domáca starostlivosť, hospitalizácia pa-
cientov s ťažkou akútnou podvýživou so zdravotnými 
komplikáciami, nutričné poradenstvo, vzdelávanie 
matiek, opatrovateľov a sociálnych pracovníkov. 
MAGNA zaviedla program v 3 provinciách Kandal, 
Takeo a Kampong Speu v celkovo 18 zdravotníckych 
zariadeniach.
MAGNA v roku 2012 vykonala hromadnú kontrolu 
akútnej podvýživy u 20 165 detí mladších ako 5 rokov 
a 8 096 detí bolo počas roka pravidelne sledovaných 
avyšetrovaných v podporovaných zdravotníckych 
zariadeniach. MAGNA vykonala 2 260 nutričných 
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prehliadok a distribuovala 23 815 balíkov BP100 – 
špeciálnej terapeutickej stravy. V roku 2012 bolo 
zaregistrovaných 978 nových pacientov s podvýživou 
a celkový počet aktívnych pacientov, ktorí sa zúčast-
nili na programe, bol 2 504. Nutričný program MAGNA 
poskytol starostlivosť, terapeutickú liečbu a doplnko-
vú stravu, ako aj cielené individuálne nutričné vzde-
lávanie pre podvyživené deti. Podchytenie podvýživy 
a včasná intervencia u detí v rannej fáze vývoja je 
dôležité, keďže účinky podvýživy môžu pretrvávať aj 

v dospelosti. Pre zabezpečenie vysokej kvality sta-
rostlivosti sa dodržiavali kritériá SPHERE.
MAGNA poskytla aj komplexnú starostlivosť 47 HIV 
pozitívnym sirotám vo svojom sirotinci v Takhmau, 
ktorý prevádzkujeme od roku 2003.

Magna Deti v núdzi pôsobí v Kambodži od roku 2003.
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Demokratická 
republika Kongo 
(DRC)
medzinárodní pracovníci: 1
lokálni pracovníci: 104
oblasti intervencie: Podvýživa, sexuálne 
násilie a násilie založené na rodovej príslušnosti
geografické oblasti intervencie: Kinshasa

Kongo sa nachádza na poslednom mieste v rebríčku 
pre Index ľudského rozvoja (ILR) sčasti ako dôsledok 
dysfunkčných a neexistujúcich sociálnych služieb 
vrátane systému zdravotnej starostlivosti. Postave-
nie v ILR poukazuje na problémy na vnútroštátnej aj 
regionálnej úrovni a zdôrazňuje obrovské medzery 
v životnej úrovni a životných príležitostiach. Demo-
kratická republika Kongo (DRC) je pod priemerom aj 
v porovnaní s inými krajinami v regióne. Trpí vysokou 
mierou úmrtnosti, ktorá sa prejavuje v priemernej 
dĺžke života u žien (56,8 roka, podľa CIA, The World 
Fact book, DRC, 2011), úmrtnosť novorodencov je 92 
prípadov na 1000 narodení (EDS, DRC, 2007) a úmrt-
nosť detí mladších ako päť rokov je 199 prípadov na 
1000 detí (ILR, UNDP).
Podvýživa je jednou z hlavných príčin vysokej 
úmrtnosti detí mladších ako 5 rokov a predstavuje 
približne 50 % úmrtí u detí v DRC. V celej krajine je 
približne 1 milión podvyživených detí mladších ako 
5 rokov (MISC 2010). Situácia v krajine sa zlepšila, 
keď miera globálnej akútnej podvýživy so 16 % 
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v roku 2001 klesla v roku 2010 na 11 %. Podľa zis-
tení PRONANUT (Národný program pre výživu pod 
záštitou Ministerstva zdravotníctva DRC) je však 
pokrytých len 5 % skutočných nutričných potrieb. 
Stále ostáva ešte obrovské množstvo ľudí, ktorých 
nutričné potreby treba riešiť. Napriek globálnemu 
zlepšeniu ostáva podvýživa hlavnou príčinou úmrtia 
u malých detí.
Podvýživa (všetky druhy) predstavuje hrozbu pre ži-
vot a rast detí a narúša rozvoj DRC. Nutričný prieskum 
vykonaný v septembri 2011 v hlavnom meste, ktoré 
má podľa odhadu 9 miliónov obyvateľov a rozkladá 
sa na 9 965 km2, vykresľuje znepokojivú situáciu 
týkajúcu sa podvýživy. Prieskum rozdelil Kinshasu 
na zóny na základe sociálno-ekonomických skupín 
a dokázal, že mesto nevyhnutne potrebuje nutričné 
intervencie. Prieskum odhalil, že približne 94 000 
detí potrebuje nutričnú terapeutickú intervenciu. Žije 
tu viac než 300 000 detí s oneskoreným rastom (). Vy-
soké ceny za potraviny vyvolali u rodín boj o zachova-
nie potravinovej bezpečnosti. Ak by v oblasti potravi-
novej bezpečnosti alebo v zdravotnej situácii nastalo 
náhle zhoršenie (napr. ako cholera v roku 2011), 
počet postihnutých detí by dramaticky vzrástol.
Kompletnú zdravotnú starostlivosť podvyživeným 
deťom poskytuje len malý počet zdravotníckych za-
riadení v 35 existujúcich zdravotných zónach. Väčšina 
detí v komunite nikdy neabsolvovala vyšetrenie, a nie 
je preto u nich zistená ani liečená akútna podvýživa. 
Problém podvýživy sa často ignoruje a vykonáva sa 
len málo intervencií.
Na alarmujúcu situáciu v hlavnom meste zareagova-
la MAGNA v roku 2012 implementáciou nutričného 
programu. Nutričný projekt vykonávala MAGNA 
v spolupráci s PRONANUT (národný nutričný program) 
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Ministerstva zdravotníctva s podporou UNICEF a súk-
romných darcov.
Od júla 2012 MAGNA vykonávala program integro-
vaného prístupu ku komunitnému riešeniu akútnej 
podvýživy (IMAM), ako aj integrované praktiky výživy 
novorodencov a detí (IYCF) vo všetkých 13 spolupra-
cujúcich zdravotníckych zariadeniach u 23 781 detí 
mladších ako 5 rokov.
Cieľom nutričného projektu organizácie MAGNA bolo 
prispieť k redukcii úmrtnosti detí mladších ako päť 
rokov a zabrániť eskalácii podvýživy poskytnutím 
účinnej nutričnej starostlivosti, ktorá spĺňa kritériá 
starostlivosti o pacientov postihnutých akútnou 
podvýživou odporúčané na vnútroštátnej a medziná-
rodnej úrovni.
MAGNA zaviedla mechanizmus na poskytovanie 
adekvátnej starostlivosti a podpory podvyživeným 
deťom v cieľových lokalitách. Vyšetrenie, ktoré sme 
okamžite uskutočnili u 1 409 detí mladších ako 5 ro-

kov v júli 2012 v šiestich zdravotných zónach v meste 
Kinshasa, preukázalo globálnu akútnu podvýživu 
u 12,07 %, čo zodpovedá hranici intervencie (> 10 % 
pre GAM).
MAGNA vykonávala celý balík vysoko účinných 
nutričných intervencií, lekársku pomoc, ktorú 
poskytoval špeciálne vyškolený zdravotnícky 
personál a odborníci na výživu, ako aj vzdelávanie 
a poradenstvo v šiestich zdravotných zónach 
vrátane 12 ambulantných terapeutických programov 
(OTP) a dvoch stabilizačných centier (SC). Celkovo 
bolo do nutričného protokolu IMAM a IYCF 
zaškolených 156 pracovníkov (72 zdravotníckych 
pracovníkov a 84 komunitných zdravotníckych 
pracovníkov).
V dôsledku obmedzených zdrojov kladie MAG-
NA dôraz na čo najrýchlejšiu liečbu príznakov 
a prepustenie detí zo starostlivosti čím rýchlejšie. 
Sústreďujeme sa aj na deti s miernou podvýživou 
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(MAM), aby sme zabránili zhoršeniu ich nutričného 
stavu. MAGNA v roku 2012 prijala a liečila celkovo 
1 463 podvyživených detí (1 178 v OTP a 285 v SFP) 
a hospitalizovala 71 detí v stabilizačných centrách. 
Dodržiavali sme minimálne kritéria SPHERE, čo 
dokazuje vysokú kvalitu poskytovanej starostlivosti. 
Celkovo bolo príjemcom distribuovaných 11 200 ba-
líkov terapeutickej stravy Plumpy Nuta vykonali sme 
9 081 nutričných prehliadok.
V rámci prevencie sme v zdravotníckych zariadeniach 
a komunitách poskytovali informácie a vykonávali 
aktivity na zvyšovanie povedomia. Vzdelávacích 
stretnutí v zdravotníckych zariadeniach alebo v ko-
munite sa zúčastnilo 13 459 ľudí. 506 opatrovateľov 
sa v centrách zúčastnilo 24 ukážok prípravy jedál. 
MAGNA sa tiež snažila zlepšiť kvalitu a včasnosť po-
dávania zdravotných správ vrátane analýzy údajov zo 
zdravotníckych zariadení a provincií a posilniť väzby 
a mechanizmy koordinácie.

Adolescentky, mladé dievčatá a ženy sú v patriarchál-
nej spoločnosti DRC hlavnými cieľmi rôznych typov 
násilia. Sexuálne násilie a násilie založené na rodo-
vej príslušnosti (SGBV) predstavuje závažný problém 
v systéme verejného a reprodukčného zdravia. Prob-
lémy sa prehlbujú z dôvodu neexistujúceho alebo 
dysfunkčného sociálneho a zdravotníckeho systému 
v krajine.
Beztrestnosť za zločiny sexuálneho násilia v DRC je 
na vzostupe od roku 1996. S cieľom zabrániť a pri-
spieť k výraznému poklesu sexuálneho násilia boli 
v trestnom zákonníku DRC v roku 2006 vykonané 
úpravy a prijaté nové články. Zákon o ochrane dieťaťa 
z roku 2009 posilňuje právny rámec pre ochranu mla-
distvých a vytvára podmienky na vykonávanie justície 
mladistvých.
Obeť sexuálneho násilia je v DRC často diskrimi-
novaná svojím okolím. Mnohé ženy sú odmietané 
a ponechané v izolácii a stáva sa, že sú im odobraté 
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aj ich deti. Veľa mladých dievčat a adolescentiek je 
zneužívaných príbuznými či susedmi. Všetky tieto 
skutočnosti prispievajú k pocitu fyzickej neistoty 
u obetí SGBV a k strachu oznámiť zločin rodine alebo 
justícii. Podľa štatistík UNFPA a Ministerstva pre 
rodové záležitosti, rodinu a dieťaťa narastá počet 
obetí SGBV. Tieto násilia páchajú civilisti, ktorí často 
uniknú trestu, a ich obetiam nie je neposkytnutá 
adekvátna starostlivosť.
V Kinshase chýbajú vhodné intervencie. Toto mesto 
s približne 9 miliónmi obyvateľov má veľa problémov, 
ktoré sú často ignorované. SGBV je jeden z nich. Až 
90 % obetí SGBV sú mladiství. Bez riadnej a včasnej 
starostlivosti sú vystavení neželaným tehotenstvám, 
komplikáciam spojených so sexuálne prenosnými 
chorobami alebo inými rizikám.
Iniciatívy, ktoré reagujú na sexuálne násilie v zdravot-
níckom sektore, sú obmedzené v porovnaní s inými 
sektormi a nie sú dostatočne zhodnotené.
MAGNA, ktorá poskytuje lekársku starostlivosť 
v Štátnej nemocnici Kintambo, ponúka svoje služby 
obetiam sexuálneho násilia. Počet obetí sexuálneho 
násilia (SVS), ktorým MAGNA v roku 2012 pomohla, 
sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer 
zdvojnásobil. V roku 2011 sme prijali a liečili 200 
obetí sexuálneho násilia a v roku 2012 sa tento 
počet zvýšil na 386 obetí sexuálneho násilia (786 od 
začiatku fungovania programu) vrátane 13 mužských 
obetí a vykonali sme 1 134 lekárskych prehliadok. 
V priemere sme pomohli 32 ľuďom za mesiac v rámci 

lekárskej a psychologickej starostlivosti. Vývoj uka-
zuje, že tento počet bude v budúcnosti narastať. Väč-
šina z obetí sú ženy a najviac postihnutá je veková 
skupina od 13 do 17 rokov. Šokujúcou skutočnosťou 
je zistenie, že väčšinu pacientov tvorili deti. Zaregis-
trovali sme 358 detských obetí sexuálneho násilia, 
čo predstavuje 92 % zo všetkých registrovaných 
pacientov. MAGNA poskytuje aj špeciálnu pomoc 
v prípade zdravotných komplikácií. Kvalita starostli-
vosti sa zlepšila, hoci stále zostáva niekoľko problé-
mov, ktoré treba riešiť.
Všetky obete násilia založenom na rodovej prísluš-
nosti boli prijaté a liečené v súlade s národnými 
usmerneniami. Odporúča sa, aby sa obeti poskytla 
zdravotná pomoc do 72 hodín po útoku, keďže čas 
poskytnutia lekárskej starostlivosti hrá dôležitú 
úlohu. Čím skôr obeť vyhľadá zdravotnú pomoc, 
tým účinnejšia bude liečba. 95 (25 %) zo všetkých 
obetí vyhľadalo nemocnicu do 72 hodín po útoku. 
81 (85 %) z nich bola poskytnutá profylaktická ARV 
liečba, aby sa zabránilo prenosu vírusu HIV. Najvyšší 
počet obetí nahlásila polícia alebo úrad štátneho 
zástupcu. Väčšina násilníkov sú civilisti a 74 % z nich 
pred útokom poznalo svoju obeť.
Školenia v komunite zamerané na primárne 
referenčné miesta ako polícia a úrad štátneho 
zástupcu absolvovalo celkovo 2 403 ľudí.

Magna Deti v núdzi pôsobí v Demokratickej republike 
Kongo od roku 2009.
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Keňa
medzinárodní pracovníci: 3
lokálni pracovníci: 51
oblasti intervencie: Infekčné ochorenia, HIV/
AIDS, podvýživa, starostlivosť o matku a dieťa
geografické oblasti intervencie: Oblasť 
Msambweni v provincii Coast, oblasť Garissa 
v Severovýchodnej provincii

Keňa patrí medzi krajiny s nízkym príjmom a potra-
vinovým deficitom, jej HDP je 865 USD obyvateľa 
(údaje Svetovej banky, rok 2012). V rebríčku UNDP 
pre Index ľudského rozvoja bola Keňa označená za 
krajinu s priemerným ľudským rozvojom a umiestnila 
sa na 145. mieste krajín rozvojového sveta (z celkové-
ho počtu 187 krajín). Keňa má 40 miliónov obyvate-
ľov. Pokrok smerujúci k dosiahnutiu Miléniových roz-
vojových cieľov je pomalý a neistý, zaznamenal sa len 
významný pokrok v oblasti vzdelávania. Nedostatoč-
ná infraštruktúra, oslabené inštitúcie a nedostatočné 
regulačné presadzovanie práva sú hlavnými prob-
lémami rozvoja. Problémom ostáva aj chudoba na 
vidieku a v mestách. Analýza údajov z integrovaného 
prieskumu rozpočtu domácností (KIHBS) vykonaného 
v rokoch 2005 – 2006 uvádza, že absolútna chudoba 
v krajine klesla z 51 % v roku 1997 na 46,1 % v rokoch 
2005 – 2006. Napriek tomu, že je tento pokles chu-
doby v porovnaní s inými subsaharskými africkými 
krajinami pozitívny, stále sa jej miera musí považovať 
za vysokú v porovnaní so susednými krajinami, ako 
je Tanzánia (asi 36 %) a Uganda (asi 31 %). Vo vidiec-



magna deti v núdzi výročná správa 2012 | 23

kych oblastiach klesla celková chudoba z 53 % na 
49 %, zatiaľ čo v mestách klesla z 49,2 v roku 1997 na 
34 % za to isté obdobie. Hlavné ukazovatele vplyvu 
na zdravie predpokladajú stagnáciu alebo pokles, 
pokiaľ ide o zdravotný stav. Miera úmrtnosti do 5 
roku života stagnovala medzi 93 úmrtiami v roku 
1993 a súčasnými 92 úmrtiami na 1000 narodení. 
Materská úmrtnosť sa zhoršila z 365 úmrtí v roku 
1944 na 414 úmrtí v roku 2003 a ostáva hlavnou 
príčinou úmrtia žien v reprodukčnom veku (15 %). 
V rokoch 2008 – 2009 bola úmrtnosť novorodencov 
a úmrtnosť do 5 roku života 52 a 74 úmrtí na 1000 
narodení, čo je zlepšenie oproti roku 2003, kedy 
údaje uvádzali 77 a 115 úmrtí na 1000 narodení. 
Pokrytie očkovaním vzrástlo zo 75 % v roku 2003 
na 81 % v roku 2008. Táto stagnácia sa dá pripísať 
vysokej chorobnosti z dôvodu už existujúcich aj 
nových podmienok a neprimeranej reakcie na 
zvládanie tejto chorobnosti. Ukazovatele vplyvu 
na zdravie tiež predpokladajú veľké rozdiely 
v zdravotnom stave v rámci krajiny, ktoré sa úzko 
spájajú so základnými sociálno-ekonomickými, 
rodovými a geografickými rozdielmi. Nedostatočné 
pokrytie očkovaním a cezhraničné sociálne nepokoje 
v nedávnej minulosti mali za následok aj opätovný 
výskyt osýpok a detskej obrny, ktoré boli v minulosti 
pod kontrolou.
Podľa posledných odhadov z roku 2011 žije v Keni 
1,6 miliónov ľudí s HIV/AIDS, pričom sa zaznamenali 
nové prípady infikovania dospelých a detí v počte 
104 000. Úmrtnosť na AIDS za rok predstavovala 
62 000 prípadov, čo je 6,3 % obyvateľstva. Z toho 
je infikovaných 130 tisíc detí do 14 rokov a 800 tisíc 
žien v reprodukčnom veku nad 15 rokov. Ženy tvoria 
až 60 % nakazenej dospelej populácie vo veku nad 
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15 rokov. Ani štatistiky, ani presnejšie aktualizované 
údaje o výskyte HIV/AIDS a informácie o konkrétnych 
regiónoch nie sú k dispozícii alebo sú nepresné. Na-
priek niektorým dobrým správam – celkové zníženie 
miery výskytu HIV/AIDS v celkovej populácii na menej 
ako 5 %, stabilizovaný prírastok nových infekcií 
v počte 100 000 nakazených ľudí – je situácia i na-
ďalej alarmujúca. Hodnotenia v oblasti vykonávania 
národného strategického plánu v oblasti HIV/AIDS 
volajú po náraste zdravotníckych a sociálnych služieb 
a ich predvídateľnom a udržateľnom financovaní. 
Podľa údajov z roku 2011 totiž stále zomiera na HIV/
AIDS asi 300 Keňanov denne, ARV liečbu dostane 
600 000 ľudí, hoci ešte 500 000 ju potrebuje, a počet 
sirôt, ktoré pre HIV/AIDS stratili svojich rodičov sa 
pohybuje od počtu 990 000 do 1,4 milióna.
Hlavným zdrojom infekcie u detí je práve prenos víru-
su HIV z matky na dieťa (MTCT). K prenosu môže dôjsť 
buď počas tehotenstva, počas pôrodu alebo počas 
dojčenia. Počas tehotenstva sa cez placentu infikuje 
5 – 8 % detí. Pri pôrode je riziko vyššie – 10 – 20 %. Ak 
sa matka rozhodne dojčiť, ďalších 10 – 15 % novoro-
dencov sa nakazí vírusom. Štatistiky hovoria, že ak 
nedôjde k dojčeniu a nie je zabezpečená ARV liečba, 
nakazí sa 15 – 30 % novorodencov. Ak sa matka roz-
hodne dojčiť, tieto údaje sa pohybujú medzi 25 – 45 % 
v závislosti od miery výskytu vírusu v matkinom 
tele. Závažným problémom je nakoniec i to, že veľké 
množstvo infikovaných detí dostane ARV liečbu príliš 
neskoro a bez tejto liečby až 70 % HIV pozitívnych 
detí zomrie do prvého roku života. Preto je veľmi 
dôležité diagnostikovať vírus včas, aby bola možnosť 
zaviesť opatrenia na predĺženie života.
Situáciu ďalej sťažuje skutočnosť, že väčšina (83 %) 
populácie v Keni nepozná svoj HIV status. Vysoké 

ceny potravín sú závažným problémom v každoden-
nom živote Keňanov. Odhaduje sa, že práve v dô-
sledku nárastu cien potravín a paliva 5,6 milióna ľudí 
pociťuje neistotu vzhľadom na každodenný prísun 
jedla. Aby sa ľuďom podarilo čeliť nárastom cien po-
travín, sú nútení znižovať svoje denné množstvo jed-
la či nakupovať lacné dostupné potraviny. Množstvo 
prípadov podvýživy je kritické. V niektorých častiach 
Kene až 25 % detí trpí akútnou podvýživou.
Približne 31 % detí mladších ako 5 rokov má nedo-
statočný rastový vývoj a asi 20 % trpí podvýživou. 
V porovnaní s mestskými oblasťami je stupeň zakr-
patenia a podváhy zhruba o 10 % vyšší vo vidieckych 
oblastiach. Okrem toho 3 zo 4 detí v tejto vekovej 
skupine trpia anémiou a trpí ňou aj 50 % žien a je-
den z piatich mužov. Takmer polovica kenských detí 
mladších ako 5 rokov a ženy v reprodukčnom veku 
má nedostatok zinku.
Nedostatok vitamínu A stále prevažuje u detí a žien 
vo všeobecnosti a tiež medzi špecifickými podskupi-
nami mužov. Výrazné problémy v oblasti verejného 
zdravia sú spôsobené rozšíreným nedostatkom mno-
hých stopových prvkov a tiež nedostatkom vitamínu 
A, zinku a železa. Odhaduje sa, že viac ako 23 000 
úmrtí detí súvisí so zvýšenou náchylnosťou na in-
fekcie, ktoré spôsobuje nedostatok vitamínu A, a že 
okolo 70 % detí v Keni vyrastá so zníženou imunitou. 
Vo všeobecnosti možno povedať, že situácia v oblasti 
výživy kenskej populácie je naďalej zúfalá.
Rok 2012 priniesol pre projekt organizácie MAGNA 
v oblasti Msambweni mnoho výziev, ale aj úspechov. 
Jedným z hlavných zlepšení bola skutočnosť, že 
vzhľadom k vysokej potrebe našich služieb v ob-
lasti HIV/AIDS rozšírila MAGNA decentralizované 
poskytovanie starostlivosti pacientom s HIV/AIDS 
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z jedného zdravotníckeho zariadenia v nemocnici 
Msambweni do ďalších dvoch zdravotníckych zaria-
deniach – Lunga Lunga a Vitsangalaweni. Vysoký 
počet pacientov nás prinútil rozšíriť náš program 
a dopraviť našu podporu do vzdialených oblastí, bliž-
šie k pacientovi. MAGNA zlepšila systém rozšírenými 
konzultačnými službami na klinikách komplexnej 
starostlivosti (CCC) pre HIV pacientov vo všetkých 
3 zariadeniach a tiež vykonala efektívne zmeny na 
pediatrickom oddelení nemocnice Msambweni, kde 
sme zriadili lôžkové stabilizačné centrum pre pod-
vyživené deti. Významná zmena bola zaznamenaná 
v starostlivosti o HIV pacientov a v ich vzťahu k liečbe 
ochorenia spôsobenom vírusom HIV. Počet osôb 
nedodržujúcich liečbu sa znížil z 30 – 35 % mesačne 
na 3 – 5 %. Dôvera v lekársky a podporný personál 
pracujúci v klinikách CCC podporovaných organizá-

ciou MAGNA hrala dôležitú úlohu pri pravidelných 
prehliadkach pacientov.
Cieľom programu bolo maximálna udržateľnosť 
a zlepšená kvalita starostlivosti o HIV pozitívne deti 
a adolescentov v nemocnici Msambweni District, 
v zdravotnom stredisku Lunga Lunga a Vitsanglaweni. 
Program zahŕňal lekársku starostlivosť, vzdelávanie 
pacientov, emocionálnu a sociálnu podporu a kom-
plexnú starostlivosť. Zvyšuje angažovanosť komunity 
v liečbe, starostlivosti a podpore ľudí s HIV/AIDS 
(PLHA) a ich rodín. Program organizácie MAGNA 
poskytol v roku 2012 starostlivosť 1 580 pacientom, 
z toho 197 HIV pozitívnym pediatrickým pacientom 
a 169 deťom vystaveným nákaze vírusom HIV. MAG-
NA vykonala 17 244 lekárskych prehliadok vrátane 
4 392 lekárskych prehliadok pediatrických pacientov. 
Psychosociálna podpora a poradenstvo o HIV, na 
ktoré sa MAGNA zameriava, nie sú súčasťou starost-
livosti o verejné zdravie. V roku 2012 sme uskutočnili 
4 103 individuálnych konzultácií pre HIV pozitívnych 
pacientov, 28 podporných skupín pre 980 HIV po-
zitívnych detí a ich opatrovateľov. Hlavným cieľom 
týchto skupín bolo vytvorenie miesta, kde sa tieto 
deti môžu otvorene porozprávať o svojich problé-
moch vyplývajúcich z ich zdravotného stavu a podeliť 
sa o pocity s ostatnými ľuďmi nachádzajúcimi sa v tej 
istej situácii.
Uskutočnili sme 720 individuálnych konzultácií pre 
60 HIV pozitívnych tehotných žien a 3 280 prena-
tálnych vyšetrení, z ktorých 1 249 žien navštívilo 
prenatálnu starostlivosť po prvý raz. Všetkým te-
hotným ženám bolo poskytnuté poradenstvo a boli 
testované na prítomnosť vírusu HIV. Ženy, u ktorých 
bol zistený vírus HIV, boli prijaté v CCC, kde absolvo-
vali všetky nevyhnutné intervencie. V roku 2012 sa 
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60 HIV pozitívnych tehotných žien zúčastnilo PMTCT 
programu.
Každá HIV pozitívna tehotná žena prijatá do PMTCT 
programu dostávala pravidelné poradenstvo v oblasti 
výživy nielen počas prenatálneho, ale aj počas lak-
tačného obdobia, kedy je kvalita živín veľmi dôležitá 
pre ňu aj novorodenca. A tiež počas zavedenia dopln-
kovej stravy dieťaťu vo veku 6 mesiacov.
Návštevy pacientov v ich obvyklom prostredí a po-
rozumenie každodenným problémom, ktoré môžu 
negatívne ovplyvniť ich boj proti HIV a podvýžive, sú 
hlavným cieľom komunitných zdravotníkov. V roku 
2012 bolo vykonaných 1 648 domácich návštev HIV 
pacientov.
Podvýživa u detí bola ďalšia výzva, na ktorú MAGNA 
v roku 2012 reagovala. Program komunitného rieše-
nia akútnej podvýživy (CMAM) organizácie MAGNA 
sa snaží o zvýšenie účinku a rozsahu riešenia tým, 
že nutričnú starostlivosť privedieme bližšie k do-
mácnostiam, čím znížime náklady pre opatrovateľov. 
MAGNA pracuje prostredníctvom decentralizovaného 
poskytovania služieb v 3 zdravotníckych zariade-
niach. MAGNA so skúseným lekárskym personálom, 
odborníkom na výživu a komunitnými pracovníkmi 
vyšetrila až 14 313 pediatrických pacientov v troch 
zdravotníckych zariadeniach počas piatich mesiacov 
trvania nutričného programu. Akútna podvýživa bola 
zistená u 900 detí, ktoré boli podľa ich stavu prijaté 
do nutričných programov (SFP, OTP alebo SC), a vyko-
nali sme 2 588 nutričných prehliadok. 123 detí s váž-
nou akútnou podvýživou so zdravotnými kompliká-
ciami bolo hospitalizovaných v stabilizačnom centre 
(SC) v oblastnej nemocnici Msambweni počas 9 
mesiacov jej prevádzky. MAGNA poskytla materiálnu 
a technickú podporu, ako aj personál s 24-hodinovou 

starostlivosťou o pediatrických pacientov v stabili-
začnom centre (SC). Dodržiavali sa minimálne kritéria 
SPHERE, čo dokazuje vysokú kvalitu starostlivosti.

somálske (kenské) hranice –  
intervencia proti hladomoru

MAGNA v roku 2012 pokračovala s vykonávaním 
projektu, ktorým reagovala na kritické sucho. Napriek 
určitému zlepšeniu podmienok v niektorých častiach 
tohto regiónu musia rodiny žijúce v tejto oblasti aj 
pracovníci, ktorí sa im snažia pomôcť, naďalej zápa-
siť s problémami. Extrémne sucho v Africkom rohu za-
bilo desiatky tisícov detí a milióny rodín priviedlo na 
pokraj vyhladovania. Na vrchole krízy asi 35 percent 
všetkých detí čelilo podvýžive na hranici stanovenej 
pre núdzovú situáciu.
Keňa spolu s ďalšími krajinami Afrického rohu bola 
po väčšinu roka 2011 vystavená vážnej potravino-
vej kríze preto, lebo klimatické katastrofy sa stali 
opakujúcim sa fenoménom v kratších cykloch, a tak 
negovali úsilie o zníženie zraniteľnosti voči nim. 
Suchom spôsobený výpadok úrody, zlé podmienky 
pre dobytok, zvyšujúce sa ceny potravín a nepotra-
vinárskych výrobkov a znížené kapacity na vyrovná-
vanie sa s krízami sú niektoré z kľúčových faktorov 
spôsobujúcich potravinovú krízu, ktorá so sebou 
priniesla neistotu 3,75 milióna osôb v Keni. Oblasti, 
ktoré zažili najhoršie dopady sucha, sú tiež vystave-
né dlhodobej chudobe a vracajúcim sa konfliktom, 
ktoré naďalej zhoršujú situáciu potravinovej neistoty. 
Odhaduje sa, že 385 000 detí do veku do 5 rokov 
a 90 000 tehotných a dojčiacich žien trpia akútnou 
podvýživou. Východné časti oblasti Turkana udá-
vajú 37,4 % globálnej akútnej podvýživy, čo vysoko 
presahuje prah krízovej situácie 15 %, Opakujúce sa 
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konflikty a nestabilita v Somálsku spolu so suchom 
v Africkom rohu spôsobili masívny cezhraničný príliv 
osôb – 30 000 osôb mesačne len do utečeneckého 
tábora Dadaab. Tieto čísla sa však drasticky znížili na 
približne 100 osôb za deň z dôvodu zvýšeného rizika 
bezpečnosti na kensko-somálskej hranici a pozasta-
venia registrácie nových žiadateľov o azyl zo Somál-
ska v októbri 2011. V septembri 2011 celkový počet 
utečencov a žiadateľov o azyl v krajine dosiahol číslo 
590 921.
V dôsledku neustáleho nárastu cien základných 
potravín, cien pohonných hmôt a trvajúceho sucha 
sa v júli 2011 potravinová neistota pre chudobné 
a veľmi chudobné domácnosti v severných a východ-
ných pastierskych oblastiach zhoršila na úroveň krízy 
a ohrozenia.
Rozsah krízy prinútil vládu v Keni a iné vlády v regió-
ne, ako aj medzinárodné spoločenstvo, aby vykonali 
analýzu rozsahu potravinovej krízy a poskytli nevy-
hnutnú pomoc potrebnú na záchranu životov a vy-
riešili základné príčiny a dlhodobé vplyvy s cieľom 
posilniť konštruktívnu cestu k obnove.
Zvyšujúce sa riziko bezpečnosti na kensko-somál-
skych hraniciach a v utečeneckom tábore Dadaab 
a jeho okolí bráni dodávke pomoci a prispieva 
k zhoršeniu humanitárnej situácie, keďže činnosť 
sa obmedzila len na aktivity týkajúce sa záchrany 
života v kritických prípadoch. Na cestovanie do miest 
blízko somálskych hraníc sa pre pracovníkov OSN, 
ako aj iných humanitárnych pracovníkov vydávajú 
cestovné obmedzenia a oprávnenie získavajú iba 
misie v kritických prípadoch. Podľa prieskumu nut-
ričnej a potravinovej bezpečnosti v oblasti Garissa 
vykonaného v máji 2011 bola podvýživa v krajine na 
kritickej úrovni (GAM = 16,2 % a SAM = 3,2 %) a prav-

depodobne sa nezlepší z dôvodu prevládajúceho 
potravinovej neistoty spojenej s vysokou chorobnos-
ťou. Potravinová bezpečnosť bola na nízkej úrovni, 
ako dokazuje nízka úroveň rozmanitosti potravy. 
Zaznamenaný stupeň hnačkových ochorení v oblasti 
(17,1 %) by sa mohol pripisovať nedostatku vhodných 
sanitárnych zariadení ako predispozičného faktoru 
ochorenia. Nedostatok stopových prvkov prevláda 
v Keni najmä u detí mladších ako päť rokov a u žien. 
Výživa novorodencov a malých detí je v Keni vo veľkej 
miere pod optimálnou úrovňou. Miera podvýživy je 
v tomto období najvyššia a jej následky pretrvávajú 
celý život. Potraviny a tekutiny iné než materské 
mlieko sa bežne podávajú už v prvom mesiaci a 65 % 
novorodencov dostáva iné potraviny a tekutiny do 
dvoch alebo troch mesiacov veku (KDHS, 2008).
Mechanizmus projektu bol nastavený tak aby po-
skytoval adekvátnu starostlivosť a podporu pod-
vyživeným deťom a tehotným a dojčiacim ženám 
v cieľových lokalitách. Tento mechanizmus zahŕňa vy-
konávanie celého balíka vysokoúčinných nutričných 
intervencií, lekársku pomoc poskytovanú špeciálne 
školeným lekárskym personálom, špecializovaných 
odborníkov na výživu, ako aj vzdelávanie. V rámci 
prevencie sme v zdravotníckych zariadeniach a ko-
munitách poskytovali adekvátne informácie a vyko-
návali aktivity na zvyšovanie povedomia. V neposled-
nom rade sme zlepšili kvalitu a včasnosť podávania 
správ vrátane analýzy údajov zo zdravotníckych 
zariadení a regiónov a posilnili väzby a mechanizmy 
koordinácie.
MAGNA si vybrala okresnú nemocnicu Iftin v Garisse 
na zriadenie a zlepšenie už existujúcich služieb 
v nutričnom centre. Terapeutické výživové centrum 
(TFC) a ambulantná starostlivosť v ambulantnom te-
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rapeutickom programe (OTP) a v doplnkovom výživo-
vom programe (SFP) mali nedostatok personálu a ich 
celková starostlivosť nebola preto účinná. V mnohých 
prípadoch sa nedostala k ľuďom v núdzi – k pod-
vyživeným pacientom s podváhou, najmä k deťom 
a tehotným a dojčiacim ženám. MAGNA poskytla 
plnú technickú a personálnu podporu pre nutričný 
program na území Iftin. Oblasť zasiahnutá podvýži-
vou bola rozsiahla a aktivity projektu sme rozšírili aj 
na odľahlejšie časti územia, aby sme obsiahli čo naj-
viac pacientov. Projekt poskytoval OTP a SFP služby 
v 7 ambulantných zdravotníckych strediskách a zdra-
votníckych centrách (komunitná zdravotná iniciatíva 
Bashal Islamic, zdravotnícke zariadenie Bour-algy, 
zdravotnícke centrum Kora Kora, zdravotnícke zaria-
denie Young Muslim, zdravotnícke zariadenie G.K.Pri-
son, zdravotnícke zariadenie Police Line, zdravotnícke 
centrum Simaho and Medina). MAGNA vyšetrila 
14 246 detí do 5 rokov, aby identifikovala ich stav 
výživy. 10 902 (2 925 detí s ťažkou podvýživou a 7 977 
detí so stredne ťažkou podvýživou) podvyživených 
pediatrických pacientov podstúpilo liečbu s mierou 
úspešnosti 87 % a vykonali sme 32 645 nutričných 
prehliadok. Liečenie absolvovalo aj 2 066 tehotných 
a dojčiacich žien. Dodržiavali sa minimálne kritéria 
SPHERE, čo dokazuje vysokú kvalitu starostlivosti. 
5 260 detí bolo zaočkovaných a 3 392 dostalo vita-
mín A.

Magna Deti v núdzi pôsobí v Keni od roku 2006.
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Nikaragua
lokálni pracovníci: 66
oblasti intervencie: Primárna zdravotná starostlivosť, 
infekčné ochorenia, podvýživa, starostlivosť o matku 
a dieťa
geografické oblasti intervencie: 
Región Leon/Subtiava

Nikaragua je druhá najchudobnejšia krajina v Latin-
skej Amerike a Karibiku. 48 % populácie žije z menej 
než 1 amerického dolára na deň a 76 % z menej než 
2 amerických dolárov na deň. Nikaragua je krajina 
s nízkym príjmom a potravinovým deficitom, v rebríčku 
UNDP pre Index ľudského rozvoja (ILR) bola v roku 
2010 zaradená na 115 mieste z celkového počtu 187 
krajín. V Nikarague žilo v roku 2010 5,8 milióna oby-
vateľov, z toho 42 % boli ľudia mladší ako 18 rokov. 
Pôvodné obyvateľstvo a obyvatelia afrického pôvodu 
tvoria 9 % populácie. Krajina v súčasnosti prechádza 
demografickou premenou a prevažujú v nej adoles-
centi a mládež. Takmer 50 % detí a adolescentov žije 
v chudobe a 19 % v extrémnej chudobe. Deti žijúce 
v najchudobnejších podmienkach pochádzajú z vi-
dieckych oblastí a autonómnych regiónov karibského 
pobrežia. Podľa prieskumu úrovne životného štandar-
du z roka 2009 kleslo percento domácností žijúcich 
v chudobe z 48,3 % v roku 2005 na 42,5 % v roku 2009 
a extrémna chudoba sa znížila zo 17,2 % na 14,6 % za 
to isté obdobie. Chronická podvýživa u detí mladších 
ako 5 rokov klesla z 25,8 % v roku 2001 na 21,7 % 
v roku 2006. Chronická podvýživa je dvakrát vyššia vo 
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vidieckych oblastiach ako v mestách. Riziko podvýživy 
je šesťkrát vyššie v najchudobnejšej kvintile než v naj-
bohatšej kvintile. Výskyt chronickej podvýživy u detí 
vo veku od 6 do 9 rokov je vysoký a dosahuje 27,2 %. 
FAO odhaduje, že 19 % populácie má nedostatočnú 
výživu (2007). Spotreba potravín sa v Nikarague mení 
z dôvodu hospodárskych obmedzení. Rodiny v Nika-
rague znížili spotrebu mäsa a mliečnych výrobkov, 
investovali menej do zdravia a vzdelávania a v niekto-
rých prípadoch odhlásili deti zo škôl. Počas obdobia 
rokov 1992 – 2010 klesla miera úmrtností do 5. roku 
života zo 724 na 27 úmrtí na 1000 narodení. Úmrtnosť 
detí do 1. roka života klesla z 31 úmrtí v roku 2001 
na 29 úmrtí v roku 2006. Neonatálna úmrtnosť sa za 
posledných 15 rokov nezmenila a predstavuje 15 úmrtí 
v tichomorskej oblasti a 22 úmrtí v atlantickej oblasti 
na 1 000 narodení. Neonatálna úmrtnosť predstavuje 
73 % detských úmrtí. Prístupnosť k pitnej vode pred-
stavovala v roku 85 % a pohybovala sa od 68 % vo 
vidieckych oblastiach do 98 % v mestských oblastiach. 
Prístupnosť k sanitačným službám predstavovala 52 % 
a pohybovala sa od 37 % vo vidieckych oblastiach 
do 63 % v mestských oblastiach. Na základe odhadu 
materskej úmrtnosti medziinštitucionálnej skupiny 
sa miera úmrtnosti matiek v roku 2008 odhadovala 
v pomere 100 na 100 000 pôrodov. Materská úmrtnosť 
sa vyskytuje najmä u chudobných žien s nízkou úrov-
ňou vzdelania a obmedzeným prístupom ku kvalitným 
zdravotným službám.
Väčšina úmrtí detí je spôsobená chorobami, ktoré 
sú za iných okolností liečiteľné, 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. Pre ne-
funkčnosť administratívy a zákonov až 23 % detí vo 
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vidieckych oblastiach nie je legálne registrovaných. 
Sexuálne zneužitia detí a mladistvých, drogy a násilie 
sú alarmujúcimi problémami vystupujúcimi v súčas-
nosti na povrch. Prítomnosť približne 76 000 nášľap-
ných mín naďalej predstavuje vysoké riziko pre deti 
a mladistvých. Nikaragua má najviac adolescentných 
tehotenstiev v Strednej Amerike. Podľa oficiálnych 
čísiel 40 až 45 % všetkých tehotenstiev, ktoré registru-
je 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 adolescentným te-
hotenstvom je vlastný viacerým rozvojovým krajinám. 
V Nikarague je nechcené adolescentné tehotenstvo 
len ďalšou z mnohých charakteristík chudoby.
Táto krajina je stále sužovaná opakujúcimi sa prírod-
nými katastrofami, ako sú suchá, hurikány, povodne 
a zemetrasenia. 2 % infraštruktúry sa preto považujú 
sa zraniteľné, keďže hlavné mesto križuje 18 seizmic-
kých zlomov.
MAGNA v roku 2012 pokračovala v zlepšovaní a roz-
širovaní všetkých svojich aktivít, s ktorými začala 
v roku 2007. MAGNA naďalej pokračovala v testovaní 
populácie na sexuálne prenosné ochorenia vrátane 
HIV/AIDS. Poskytovaná starostlivosť bola zameraná 
na psychosociálnu starostlivosť a podporu pre obete 
domáceho a sexuálneho násilia. MAGNA prevádzkuje 
mobilnú kliniku pre odľahlé oblasti, ktorá operu-
je v oblasti Subtiava na severozápade Nikaragui. 
Cieľom mobilnej kliniky organizácie MAGNA bolo 
poskytnúť primárnu zdravotnú starostlivosť, sta-
rostlivosť o matku a dieťa, potravinovú bezpečnosť, 
manažment akútnej podvýživy, vakcinácie, špeciálnu 
starostlivosť a pomoc pre adolescentné tehotné ženy 
vrátane odbornej psychosociálnej pomoci. Mobilná 

klinika pracovala v 10 regiónoch v oblastiach Subtia-
va a Leon, kde je ekonomická a zdravotná situácia 
najvážnejšia.
V spádovej oblasti mobilnej kliniky žije 8 327 obyva-
teľov (v 1 487 rodinách). Ide o desať nasledujúcich 
komunít: Abangasca Norte, Abangasca Central, 
Abangasca Sur Goyena, Sur, Nueva Vida, Troilo, Los 
Barzones, Clariza Cardenas, Carlos Canales and Las 
Parcelas. Táto oblasť je domovom pôvodnej (indián-
skej) populácie, ktorá žije v ťažkých podmienkach 
v oblasti s malým počtom zdravotníckych zariadení 
a obrovskou mierou nezamestnanosti.
Mobilná klinika poskytla lekársku pomoc 1 948 pa-
cientom a vykonala 1 477 návštev v rámci domácej 
starostlivosti vrátane 251 návštev detí mladších ako 
5 rokov, ktorým sa skontrolovali záznamy a údaje 
o poslednom očkovaní. Skontrolovala sa tiež imunita 
u pacientov, ktorí nedodržiavali imunizačný plán. 
Terénni pracovníci vykonali 120 návštev tehotných 
žien, ktorým poskytli poradenstvo v oblasti výhradné-
ho dojčenia, dôležitosti predpôrodných prehliadok, 
dodržiavania hygieny počas tehotenstva a po pôrode 
a užívania vitamínov a liekov. Pracovníci učili ženy roz-
poznávať príznaky nebezpečenstva počas tehotenstva 
a vyškolili ich v oblasti plánovania rodičovstva.
MAGNA venuje osobitnú pozornosť adolescentným 
tehotným ženám, pretože z pohľadu pôrodníctva sa 
považujú za vysoko rizikové. 55 % úmrtí matiek je vo 
vekovej skupine od 19 do 25 rokov.
V roku 2012 MAGNA podchytila 10 nových prípadov 
adolescentných tehotných žien. Zaistili sme komplex-
né prenatálne, natálne a postnatálne zásahy vrátane 
poradenstva, psychosociálnej podpory a kurzov výcho-
vy. 81 ženám sa poskytla liečba sexuálne prenosných 
chorôb. Pracovníci organizácie MAGNA zmerali a od-
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vážili 538 detí mladších ako 5 rokov a identifikovali 
a liečili 112 pediatrických pacientov s akútnou pod-
výživou. Pre vybraných detských pacientov MAGNA 
distribuovala dojčenské mlieko a obohatenú terape-
utickú stravu. Prehliadky sa konali mesačne. Nutričné 
poradenstvo, hygienické kontroly a antropometrické 
merania boli súčasťou každej návštevy. V oblasti plá-
novania rodičovstva navštívili pracovníci organizácie 
MAGNA 55 žien, ktorým vysvetlili význam a stratégiu 
plánovaného rodičovstva a prízvukovali dôležitosť 
dodržiavania harmonogramu stretnutí. Ženám tiež po-
skytovali hormonálnu antikoncepciu. Terénni sociálni 
pracovníci a zdravotný personál aktualizovali záznamy 
týkajúce sa edukačných a školiacich aktivít. MAGNA 
tím vykonal celkovo 219 testov na HIV. Psychológ po-
skytol poradenstvo pred a po každom testovaní a v 85 
prípadoch poskytol špecifické poradenstvo týkajúce 
sa domáceho a sexuálneho násilia, detských psychic-
kých problémov a porúch správania. Prostredníctvo 

mobilnej kliniky sme distribuovali plagáty a letáky, 
ktoré sa týkali preventívnych opatrení v oblasti víru-
sových ochorení a možností zdravotnej starostlivosti, 
ktorú mobilná klinika ponúka. Spolu s poskytovaním 
lekárskych služieb sprostredkovala mobilná klinika 
školenia pre pôrodné asistentky v komunitách a vzde-
lávacie programy zamerané na prevenciu prenosu 
chorôb, prevenciu nákazy infekciami ako sú malária, 
horúčka dengue, HIV/AIDS a iné. Špecializovaný vzde-
lávací tím poskytol vzdelávanie klientom z komunít 
zamerané na ochorenia dýchacích ciest, hnačky a čer-
vy, horúčku dengue, maláriu, plánované rodičovstvo, 
správne dojčenie, leptospirózu, PAP, na zdravotnú sta-
rostlivosť o novorodenca a deti mladšie ako 5 rokov, 
monitorovanie rastu dieťaťa a na dôležitosť očkovania. 
Komunitné vzdelávanie je súčasťou každého projektu 
mobilnej kliniky a všetkých liečených pacientov.

Magna Deti v núdzi pôsobí v Nikarague od roku 2007.
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Južný Sudán
medzinárodní pracovníci: 1
lokálni pracovníci: 51
oblasti intervencie: Primárna zdravotná 
starostlivosť, infekčné ochorenia, podvýživa, 
starostlivosť o matku a dieťa, infraštruktúra
geografické oblasti intervencie: 
Štát Stredná Equatoria

Republika Južný Sudán sa stala najnovšou krajinou 
sveta v roku 2011. Po 45 rokoch vojny ju charakteri-
zuje slabý a nedostatočne financovaný zdravotnícky 
systém a znepokojujúca epidemiologická situácia. 
Napriek tomu, že ministerstvo zdravotníctva (MZ) 
začína preberať zodpovednosť za zdravotnícke 
zariadenia, nemá ešte kapacity na zabezpečenie 
adekvátneho a rovnocenného poskytovania služieb 
zdravotnej starostlivosti.
Južný Sudán ako nový štát nemá vytvorené oficiálne 
inštitúcie, pravidlá alebo administratívu, ktoré by jeho 
spoločnosť prijala za legitímne, a musí ich preto vybu-
dovať od úplného začiatku. Kľúčové administratívne 
štruktúry a mechanizmy politickej reprezentácie sa len 
začínajú objavovať a vláda neustále bojuje s problé-
mami pri poskytovaní základných služieb obyvateľom. 
Okrem niekoľkých ropných enkláv ostáva Južný Sudán 
relatívne nerozvinutým, subsistenčným hospodár-
stvom. Krajina je riedko obývaná, žije tu viac než 200 
etnických skupín bez povedomia spoločného národu 
a počet obyvateľstva sa odhaduje na 8,3 milióna. Po-
pulácia je veľmi mladá, 16 % je vo veku do päť rokov, 
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32 % do 10 rokov, 50 % do 18 rokov a 72 % je mladších 
ako 30,3 rokov. Populácia je väčšinou vidiecka a vo 
vidieckych oblastiach žije 83 % obyvateľov. Po podpí-
saní mierovej zmluvy v júli 2005 začala vláda Južného 
Sudánu s pomocou rozvojových partnerov seriózne 
pracovať na rozvoji krajiny. Táto úloha však bola mimo-
riadne náročná. V krajine neboli vtedy prakticky žiadne 
cesty ani vodohospodárska infraštruktúra a v hlavnom 
meste Juba a jeho okolí neexistovali spevnené cesty. 
Systém poskytovania služieb prakticky neexistoval. 
Napriek výrazným úspechom dosiahnutým za po-
sledných sedem rokov musí nový národ naďalej čeliť 
závažným problémom, ktoré sa týkajú rozvoja krajiny. 
Občianska vojna, ktorá trvala viac než 20 rokov, si 
vyžiadala obrovský počet obetí a zanechala Južný 
Sudán v chudobe. Viac než polovica obyvateľov žije 
pod hranicou chudoby a ukazovatele ľudského rozvoja 
patria medzi najhoršie na svete. Len 27 % populácie 
vo veku od 15 rokov vyššie je gramotných. V roku 2009 
bolo na jednu triedu 129 študentov. Miera gramotnosti 
u mužov je 40 % v porovnaní so 16 % u žien. Úmrt-
nosť novorodencov je 105 úmrtí na 1 000 narodených 
detí, materská úmrtnosť je 2 054 úmrtí na 100 000 
pôrodov a len 17 % detí je zaočkovaných. 55 % 
obyvateľov má prístup k upraveným zdrojom pitnej 
vody a 38 % obyvateľov sa k pitnej vode dostane až 
po 30 minútach chôdze. 80 % populácie nemá prístup 
k toaletným zariadeniam. 15 % domácností vlastní 
telefón (59 % v mestských oblastiach v porovnaní 
s 8 % vo vidieckych oblastiach). Obyvatelia 
Južného Sudánu si želajú výrazné zlepšenie týchto 
ukazovateľov, pracovných príležitosti a ekonomickej 
prosperity a dúfajú v získanie nezávislosti.
Zdravotný stav populácie je vo všeobecnosti zlý 
vo všetkých štátoch Južného Sudánu. Štát Stredná 
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Equatoria nie je výnimkou a rozšírená chudoba spolu 
s obmedzeným prístupom k zdravotným službám 
prispeli k súčasnej humanitárnej situácii.
V štáte Stredná Equatoria, v oblasti Terekeka je miera 
úmrtnosti novorodencov 107 úmrtí na 1 000 narodení 
a miera úmrtnosti do päť rokov 141 úmrtí na 1 000 
narodení a tieto hodnoty mierne prevyšujú národný 
priemer. Údaje z prieskumu zdravia v sudánskych do-
mácnostiach (SHHS) ukazujú zlepšenie hodnôt IMR 
na 75 úmrtí a UMR na 105 úmrtí na 1 000 narodení. 
V súčasnosti však nie sú k dispozícii aktualizované 
údaje. Len 44 % detí absolvovalo úplné zaočkovanie. 
Miera materskej úmrtnosti () predstavuje 1 867 úmrtí 
na 100 000 pôrodov, čo je veľmi vysoké číslo v porov-
naní s hodnotou týkajúcej sa celej krajiny, a to 2 054 
úmrtí na 100 000 pôrodov. (SHHS 2008)
Štvrťročná správa Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) za obdobie apríl – jún 2012 ukázala, že štát 
Stredná Equatoria zaznamenal najvyšší výskyt 
prípadov malárie (60 044) a úmrtí. Letalita (CFR 
0,3 %) bola pomerne vysoká v porovnaní s tým istým 
obdobím v roku 2011 (CRF 0,03 %) a väčšina úmrtí 
pripadla na deti mladšie ako 5 rokov (45 %). Napriek 
závažným následkom malárie má len 54 % celkovej 
populácie v štáte siete proti komárom.
Ukazovatele pre verejné zdravotnícke zariadenia 
a personál, ktoré sa pohybujú medzi 26 – 71 zariade-
niami a 36 – 47 pracovníkmi na 100 000 obyvateľov 
v regiónoch, sú v Strednej Equatorii vo všeobecnosti 
veľmi vysoké (CES, strategický plán pre obdobia ro-
kov 2012/13 – 2014/15). Hlavný problém predstavujú 
vidiecke zdravotnícke zariadenia, ktoré majú nedo-
statok kvalifikovaného zdravotníckeho personálu 
a nevyhovujúcu kvalitu (vrátane dostupnosti zdravot-
níckych potrieb a budov).

MAGNA v roku 2012 pôsobila v Južnom Sudáne práve 
v štáte Stredná Equatoria. Pracovali sme v oblasti 
Terekeka v regiónoch Reggo a Rijong s počtom oby-
vateľov 33 505. Oblasť Terekeka je jednou z oblastí 
v Južnom Sudáne, v ktorej žijú dobytkárske kmene. 
Vzhľadom na súčasnú úroveň prístupu k oficiálnemu 
verejnému zdravotnému systému pôsobia v tejto 
oblasti aj súkromní, alternatívni poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti. Pre rodiny v oblasti ostávajú 
tradiční liečitelia hlavnou alternatívou v porovna-
ní s oficiálnym verejným systémom. Rodiny často 
uprednostňujú návštevu tradičného liečiteľa a ofici-
álny verejný systém predstavuje pre nich v mnohých 
prípadoch poslednú možnosť z dôvodu obmedzené-
ho prístupu a nízkej kvality zdravotnej starostlivosti. 
MAGNA sa snažila zlepšiť prístup ku kvalitnej primár-
nej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom projek-
tov založených na prístupe k zdravotníckym zariade-
niam a prístupe komunity k zdravotnej starostlivosti.
MAGNA v roku 2012 poskytovala nevyhnutnú primár-
nu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť v oblasti 
Terekeka a prispievala k zlepšeniu prístupu ku kom-
plexným primárnym a komunitným službám zdravot-
nej starostlivosti a ich kvality. Tieto aktivity poskytli 
systém zabezpečenia adekvátnej zdravotnej sta-
rostlivosti a pomoci pre matky, novorodencov a deti 
v cieľových lokalitách (Rego a Rijong) vďaka lepšiemu 
prístupu k primárnej zdravotnej starostlivosti (vráta-
ne EPI, riešenia bežných prenosných chorôb, ako je 
malária, ARI, hnačkové ochorenia a kožné infekcie) 
a v rámci integrovaného programu sa zvýšilo množ-
stvo a kvalita výživy, vykonávalo sa poradenstvo 
v oblasti plánovania rodičovstva a poskytovala sa 
prenatálna starostlivosť na identifikáciu potenciálne 
komplikovaných pôrodov.
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MAGNA celkovo poskytla technickú podporu 9 zaria-
deniam pre primárnu zdravotnícku starostlivosť (PHC) 
vrátane 1 centra primárnej zdravotnej starostlivosti 
(PHCC) a 8 jednotiek primárnej zdravotnej starostli-
vosti (PHCU). Zabezpečili sme adekvátne vybavenie 
všetkých 9 podporovaných zdravotníckych zariadení, 
ich priebežné zásobovanie základnými liekmi a lekár-
skym vybavením a prístup k čistej vode.
MAGNA v roku 2012 vykonala 49 789 lekárskych kon-
zultácií s pacientmi v 9 zdravotníckych zariadeniach. 
K najbežnejším ochoreniam v tomto roku, pri ktorých 
sme poskytli zdravotnú starostlivosť, patrila malária 
s 32 795 prípadmi, hnačka s 9 487 prípadmi, akútne 
respiračné infekcie (ARI) s 1 148 prípadmi a úrazy 
s 1 256 prípadmi. MAGNA spolu s ministerstvom zdra-
votníctva vykonala 4 intenzívne hromadné očkovacie 
kampane proti tetanu, detskej obrne a osýpkam. 
Počet zaočkovaných detí proti tetanu dosiahol číslo 
6 135 detí mladších ako 5 rokov a proti tetanu bolo 
zaočkovaných aj 6 164 žien. V rámci zdravotníckeho 
zariadenia bolo celkovo zaočkovaných viac než 7 402 
detí mladších ako 5 rokov.
Prenatálnu starostlivosť sme poskytli 1 687 tehotným 
ženám a 447 ženám sme po pôrode podávali vitamín 

A. 851 tehotných žien dostávalo počas tehotenstva 
kyselinu listovú a železo. Celkovo sme podali vitamín 
A 1 902 deťom mladších ako 5 rokov a trvanlivé im-
pregnované siete proti komárom (LLITN) sme poskytli 
2 634 deťom mladších ako 5 rokov a tehotným ženám. 
1 217 detí mladších ako 5 rokov absolvovalo vyšetrenia 
na zistenie akútnej podvýživy. 571 detí mladších ako 
5 rokov bolo odčervených a v 2 929 prípadoch akútnej 
hnačky bol podávaný zinok. 1 894 žien, ktoré mali v te-
hotenstve komplikácie ohrozujúce život, absolvovalo 
liečbu u odborníka. 997 tehotných a dojčiacich žien sa 
zúčastnilo špecializovaných vzdelávacích kurzov. 83 
pacientov bolo umiestnených v oblastnej nemocnici 
v Jube, kde sa podrobili odborným zákrokom.
MAGNA úzko spolupracovala s miestnou vládou pri 
zabezpečení a zjednodušení prístupu ku kvalitným 
základným službám zdravotnej starostlivosti a na-
ďalej podporovala zariadenia primárnej zdravotnej 
starostlivosti prostredníctvom zaškolenia a poskyt-
nutia odbornej prípravy zdravotníckym pracovníkom 
a personálu stredísk a zariadení primárnej zdravotnej 
starostlivosti.

Magna Deti v núdzi pôsobí v Južnom Sudáne od roku 2011.
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Sexuálne násilie v demokratickej republike kongo
MAGNA, ktorá poskytuje lekársku starostlivosť 
v Štátnej nemocnici Kintambo, ponúkla svoje služby 
obetiam sexuálneho násilia. Počet obetí sexuálne-
ho násilia, ktorých sa MAGNA v roku 2012 ujala, sa 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer zdvoj-
násobil.

Šokujúcou skutočnosťou bolo zistenie, že väčšinu 
pacientov tvorili deti. Zaregistrovali sme 358 det-
ských obetí sexuálneho násilia, čo predstavuje 
92 % zo všetkých registrovaných pacientov. MAGNA 
poskytuje aj špeciálnu pomoc v prípade zdravotných 
komplikácií. Kvalita starostlivosti sa zlepšila, hoci 
stále zostáva niekoľko problémov, ktoré treba riešiť.
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Zamestnanci a dobrovoľníci
Práca organizácie Magna Deti v núdzi (MAGNA) závisí 
od odhodlania, obetavosti a náročnej práce ľudí, ktorí 
sa podieľajú na výkone projektov priamo v teréne. 
Pôsobia v neľahkých podmienkach v krajinách trpia-
cich extrémnou chudobou, vojnovými a povojnovými 
traumami, HIV/AIDS, podvýživou alebo následkami 
prírodných katastrof. Tieto krajiny sa stávajú ich pô-
sobiskom zväčša na 9 – 12 mesiacov. Náklady spojené 
s ich prácou sú hradené a dostávajú mesačnú odme-
nu, ktorá sa odvíja od predchádzajúcich pracovných 
skúseností z terénu a od rozsahu ich projektových 
zodpovedností. V roku 2012 MAGNA vyslala do terénu 
13 medzinárodných pracovníkov/dobrovoľníkov. Náš 
medzinárodný tím poskytoval medicínsku a sociálnu 
asistenciu po boku svojich vyše 373 lokálnych kole-
gov. Nasledujúci zoznam zachytáva mená ľudí, ktorí 
pracovali priamo v teréne v roku 2012:

Terénni pracovníci a dobrovoľníci:

Denisa Augustínová, Martin Bandžák, Romain 
Santon, Andrea Stránska, Miroslava Cerulová, Predrag 
Nedeljkovic, Flo Baker, Bethany Lloyd, Debbie Law, 
Holly Sharer, Lucy Dodwell, Sally Amor, Marie Chantoufi.

Aktivity slovenskej pobočky týkajúce sa administratívy, 
financií, kampaní, styku s verejnosťou a komunikácie 
s darcami realizovali: Nikola Endrychová-Dudová, 
Marián Glezl, Miroslava Cerulová, Martina Šáteková, 
Barbara Langsfeldová, Dana Pajerová, Anna 
Martináková, Kristína Czuczová, Romana Mojžišová, 
Lubomíra Markovičová, Lenka Šimková, Martin 
Bandžák, Denisa Augustínová a Eva Babitzová ako 
mediálna a fundraising poradkyňa.
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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 všet-
kých jej misií vo svete. V roku 2012 sa zúčastnil misie 
v suchom postihnutej oblasti kensko-somálskych 
hraníc, vykonával hlavné aktivity na misii v Južnom 
Sudáne a pripravoval misiu v Myanmare. Väčšinu 
roka pôsobí v Kambodži, odkiaľ navštevuje misie 
a koordinuje aktivity a projekty humanitárnej pomoci 
organizácie v iných krajinách. Vlastným povolaním je 
fotograf.

Denisa Augustínová
Členka správnej rady a operačná riaditeľka. V roku 
2001 spoluzakladala organizáciu Magna Deti v nú-
dzi. Aktívne sa zúčastnila a stála pri implementácii 
väčšiny jej projektov vo svete. Väčšinu roka pôsobí 
v Kambodži, kde od roku 2002 riadi projekty zamera-
né na prevenciu pred HIV/AIDS a manažment akútnej 

podvýživy. Odtiaľ koordinuje humanitárne aktivity 
organizácie MAGNA. V roku 2012 sa zúčastnila misie 
v suchom postihnutej oblasti kensko-somálskych 
hraníc, dohliadala na vykonávanie hlavných aktivít 
na misii v Južnom Sudáne a pripravovala misiu v My-
anmare. V roku 2007 ako „Architect of the Future“ 
prezentovala svoje vízie riešenia problematiky podvý-
živy vo svete na konferencii vo Waldzell. Vlastným 
povolaním je sociálna pracovníčka.

10. januára 2012 Marián Glézl nahradil v správnej 
rade Petra Gabriža.

Marian Glézl
Marián pracuje s organizáciou Magna Deti v núdzi 
od roku 2007. Aktívne spolupracuje na zostavovaní 
našich finančných správ a systémov ekonomického 
a finančného poradenstva. V januári 2012 sa stal 
členom správnej rady.

Dozorná rada
Jozef Barta
Juraj Vaculík
MUDr. Júlia Horáková
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Informačné kampane a aktivity v roku 2012

Informovanosť a angažovanosť ľudí
Informovanie verejnosti tvorí podstatnú súčasť našej 
práce a nášho poslania. Prostredníctvom médií 
a našich vlastných kanálov a kampaní sústreďujeme 
pozornosť na opomínané, ale akútne problémy a ich 
priamy vplyv na ľudí, ktorých podporujeme. Usilu-
jeme sa, aby sme prostredníctvom poskytovania 
informácií zvýšili povedomie o našom poslaní, a tým 
zaangažovali čo najväčší počet ľudí.

kampaň „magna záchranca“
Cieľom tejto kampane bolo informovať a upozorniť 
verejnosť na problémy v krízových oblastiach sve-
ta, s ktorými sa každodenne stretávajú pracovníci 
organizácie MAGNA pri svojej práci priamo v teréne. 
Cieľom bolo priblížiť ľuďom na Slovensku nielen aktu-
álnu situáciu v jednotlivých krajinách, ale aj personi-
fikovať prácu humanitárnych pracovníkov prostred-
níctvom silného osobného zážitku a motivovať ľudí, 
aby nám pomáhali zachraňovať životy.
www.zachranca.magna.sk

“NásilNíci v KoNgu Nerobia veKové rozdiely. 
v NemocNici registrujeme prípady zNásilNeNia starých 
babičieK i 4 ročNých detí. častoKrát za bieleho dňa, 
počas cesty Na trh, do šKoly či NemocNice. tu už zastáva 
rozum a človeK sa aNi Nevládze pýtať prečo? zdravotNé 
a psychicKé NásledKy sú eNormNé.“
AndreA StránSkA
terénnA koordinátorkA z BrAtiSlAvy

 MAGNA DETI V NÚDZI - slovenská humanitárna organizácia už 10 rokov pomáha  
      priamo v teréne.  Vyše 350 pracovníkov denne zachraňuje detské životy.

Prispieť môžete priamo na www.magna.sk
alebo na účet: MAGNA DETI V NÚDZI, občianske združenie
1331793089/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.

POMÔCŤ MÔŽETE AJ VY! 
STAŇTE SA MAGNA ZÁCHRANCA.
UŽ 3€ ZACHRÁNIA DETSKÝ ŽIVOT.

www.magna.sk

MAGNA_183x80.indd   1 4/23/12   12:57:20 AM

“Bežne som videla dieťa v agónii s teplotou nad 40 
stupňov. deti s takou oBrovskou pečeňou, že im 
zaBerala celú Brušnú dutinu. deti s 15 centi-
metrovými hnisavými aBscesmi, ktoré By použitím 
dezinfekcie rozhodne nemuseli vzniknúť. pakĺBy 
a zle zrastené zlomeniny spevnené kusom plastu 
z motorky.“
Romana Skalická 
lekáRka z TRenčína

 MAGNA DETI V NÚDZI - slovenská humanitárna organizácia už 10 rokov pomáha  
      priamo v teréne.  Vyše 350 pracovníkov denne zachraňuje detské životy.

Prispieť môžete priamo na www.magna.sk
alebo na účet: MAGNA DETI V NÚDZI, občianske združenie
1331793089/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.

POMÔCŤ MÔŽETE AJ VY! 
STAŇTE SA MAGNA ZÁCHRANCA.
UŽ 3€ ZACHRÁNIA DETSKÝ ŽIVOT.

www.magna.sk

MAGNA_183x80.indd   2 4/23/12   12:57:23 AM
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kampaň „tu a teraz“
Ako vyzerá reálny život v Južnom Sudáne, Keni a na 
somálskych hraniciach? Ako im môžu pomôcť jed-
notlivci z pohodlia svojich domovov? To všetko sa 
mohla verejnosť dozvedieť z krátkých dokumentov 
natočených Martinom Bandžákom, zakladateľom 
a riaditeľom organizácie MAGNA. Počas určitého ob-
dobia posledného štvrťroka 2012 sme denne vysie-
lali správy z terénu v najsledovanejšom čase počas 
večerných správ. Aktuálne reportáže zobrazovali 
miesta, kde MAGNA poskytuje lekársku starostlivosť, 
zachraňuje životy a zmierňuje utrpenie ľudí v núdzi. 
Cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie o každo-
dennej realite a motivovať verejnosť k podpore našej 
misie prostredníctvom zaslania mesačnej SMS ako 
nového spôsobu darcovstva. Kampaň propagovala 
prácu našej organizácie a medzinárodnú pomoc, 
ktorú poskytujeme. Kampaň podporili televízne 
spoty, rozličné inzeráty v tlači, rozhlasove spoty, ako 
aj intenetové bannery a citylighty.
www.tuateraz.magna.sk

aukcia „krehkosť bytia“
Ako súčasť služby art banking zorganizovala Unicre-
dit Bank pre svojich privátnych bankových klientov 
exkluzívnu charitatívnu aukciu, v ktorej sa dražila 
limitovaná edícia deviatich porcelánových bábik ob-
lečených v jedinečných šatách, ktoré navrhol módny 
návrhár Boris Hanečka výlučne pre túto príležitosť. 
Výťažok z predaja vo výške 13 950 € bol venovaný 
organizácii Magna Deti v núdzi a bol venovaný na 
podporu komplexnej zdravotnej starostlivosti a vzde-
lávania deťom v Kambodži.

ďakujeme
Kampane organizácie MAGNA vznikli v roku 2012 
vďaka štedrej a pro-bono podpore reklamnej agen-
túry Istropolitana Ogilvy, TV JOJ, rádia Expres, Azet, 
Topky.sk, Zoznam.sk a partnerov O2, Orange Slovakia 
a Telekom.
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Magna Fieldtrack
Magna Fieldtrack je informačný projekt, ktorého 
cieľom je zvýšiť záujem verejnosti o dianie vo svete 
a prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Twitter 
spojiť širokú verejnosť s realitou života ľudí vo svete.
Magna Fieldtrack vytvára kontakt medzi humanitár-
nymi pracovníkmi organizácie MAGNA, ktorí pracujú 
často vo veľmi izolovaných podmienkach v Kam-
bodži, Kongu alebo na Haiti, a spája ich s priateľmi, 
rodinami a verejnosťou. Nikto nemá väčšiu autentici-

sledujte nás:

fieldtrack.magna.sk

a na sociálnych sieťach:

tu hovoriť o dôsledkoch prírodných katastrof, vojen, 
extrémnej chudobe a možnosť zároveň ponúknuť 
analýzu toho, ako by to mohlo byť vykonané lepšie 
alebo inak, ako ľudia priamo na mieste, kde je to 
skutočné a autentické.
Magna Fieldtrack tiež rozosielala fotografie, relevant-
né novinové články, analýzy, fakty a čísla spojené 
s konkrétnymi témami (vojna, hlad, AIDS, chudoba 
atď.), ktoré dopĺňajú autentický obraz z terénu.
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Darcovia
Magna Deti v núdzi (MAGNA) je veľmi vďačná svojim 
podporovateľom a sympatizantom za ich finančnú 
pomoc, bez ktorej by naša práca a úspech jedno-
ducho neboli možné. Sme hrdí na túto spoluprácu 
a chceme sa poďakovať všetkým našim individuál-
nym darcom, firmám a korporáciám, nadáciám a os-
tatným organizáciám, ktoré nás minulý rok podporili. 
Vaša štedrosť a veľkorysosť nám umožňujú fungovať 
nezávisle od politických, ekonomických a nábožen-
ských záujmov, čo považujeme za kľúčové vo vzťahu 
k našim pacientom. Pravidelné finančné príspevky 
zabezpečujú dlhodobú podporu už existujúcich 
projektov a umožňujú nám tiež poskytovať flexibilnú, 
účinnú a adresnú pomoc v krízových situáciách. Naši 
podporovatelia s nami denne prikladajú ruku k dielu 
a pomáhajú nám pomáhať. V roku 2012 nám vaše 
štedré dary pomohli rozšíriť naše aktivity v teréne 
a zabezpečiť lekársku starostlivosť väčšiemu počtu 
ľudí v núdzi. Poskytovali sme lekársku a sociálnu 
pomoc na troch kontinentoch sveta.
Chceli by sme sa úprimne poďakovať každému, kto 
nám prispel darom. Vaša podpora je veľmi dôležitá, 
aby sme mohli poskytovať núdzovú lekársku po-
moc nezávisle, rýchlo a účinne tam, kde je najviac 
potrebná.

magna záchranca

program MAGNA ZÁCHRANCA stavia na dôvere 
k nám, a to na základe výsledkov našej práce, a po-
núka darcom spôsob, ako podporiť našu flexibilitu, 
rýchle a efektívne konanie v krízových situáciách. 

Spolu s nami môže darca – Magna Záchranca – jed-
norazovým alebo pravidelným príspevkom pomáhať 
zachraňovať detské životy, bojovať proti chorobám, 
hladu a podvýžive. Zároveň má prehľad o tom, ako, 
komu a kde jeho peniaze pomáhajú každý deň.

podporte dieťa v kambodži

podporte dieťa v Kambodži je program, ktorý umož-
ňuje darcom pravidelnými mesačnými príspevkami 
(už od 20 € mesačne) zmeniť osudy detí a dať im 
nádej na kvalitnejší život. Ako darca zabezpečujete 
dieťaťu v Kambodži zdravší a kvalitnejší život.
Všetky deti v programe sú obeťami epidémie HIV/
AIDS, ktorá zasiahla Kambodžu na začiatku tohto 
milénia. Nevinné deti, ktoré dostali AIDS do vienka 
od svojich rodičov už pri narodení, zomierali na ulici 
bez akejkoľvek lekárskej pomoci. MAGNA bola v roku 
2003 jednou z prvých organizácií, ktorá sa aktívne 
začala venovať antiretrovirálnej liečbe (ARV) a sta-
rostlivosti o tieto deti.
Mnohé z týchto detí osireli alebo stratili jedného 
z rodičov. Nefunkčný zdravotný systém v Kambodži 
a extrémna chudoba rodín, odkiaľ deti pochádzajú, 
im neumožňuje sa o ne postarať.

V roku 2012 podporilo organizáciu MAGNA 28 480 
individuálnych darcov. Vďaka našim darcom sme boli 
schopní pokračovať v našom boji s HIV/AIDS a det-
skou podvýživou, v zabezpečovaní prístupu k zdra-
votnej starostlivosti pre matky s deťmi.
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Vaša pomoc je potrebná
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 o tom, 
ako, komu a kde vaše peniaze pomáhajú každý 
deň. Pracovníci organizácie MAGNA pôsobia priamo 
v teréne. Každý deň poskytujú zdravotnú pomoc 
a výživu deťom a ich rodinám na troch kontinentoch 
sveta. Krajiny, kde pracujeme, sa často spamätávajú 
z vojnových konfliktov, nedemokratických režimov 
alebo prírodných katastrof, ktoré zapríčiňujú chudo-
bu s dlhodobými následkami. Tieto problémy a ich 
riešenia si vyžadujú dlhodobú pomoc. Pomáhame pri 
humanitárnych katastrofách a poskytujeme zdravot-
nú starostlivosť ich obetiam. Prevádzkujeme dlho-
dobé projekty zamerané na pomoc deťom, ktorým ich 
vlastná spoločnosť, nefunkčná vláda alebo rodina 
nedokážu zabezpečiť adekvátnu lekársku starostli-
vosť. Naša stála prítomnosť v teréne nám pomáha 
flexibilne a efektívne pomáhať deťom a ich rodinám 
v núdzi.
Každý poskytovateľ finančnej podpory si môže otvoriť 
Osobný profil na našej webovej stránke, kde môže 
sledovať to, ako, kedy, kde a komu pomáhajú jeho 
peniaze. Musí sa však predtým zaregistrovať.

staňte sa magna záchrancom:

Len 3 € mesačne zabezpečia dve výživné jedlá denne 
pre jedno dieťa na celý mesiac.
Ako magna záchranca spolu s našimi lekármi, 
zdravotnými sestrami a humanitárnymi pracovníkmi 
budete neustále pomáhať zachraňovať životy detí. 
Vaša pravidelná pomoc je veľmi dôležitá. Vďaka vám 
budú môcť deti a ich rodiny prežiť každý ďalší deň – 
dostanú zdravotnú starostlivosť a liečbu a nebudú 
trpieť hladom.
– Darujte pravidelne prostredníctvom SMS v tvare 

„MAGNA“ na číslo 806
– Zaregistrujte sa a darujte ONLINE prostredníctvom 

našej webovej stránky

podporte dieťa v kambodži:

Pomôžte pravidelnými mesačnými príspevkami zme-
niť osud detí v Kambodži a dajte im nádej na kvalit-
nejší život. Zapojením sa do programu (už od 20 € 
mesačne) budete podporovať jedno dieťa, budete 
poznať jeho meno, mať jeho fotografiu, vedieť, aké 
má záľuby alebo ako sa mu darí v škole.
www.zachrandieta.sk
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každý dar môže zachrániť život:

Prispejte ľubovoľnou čiastkou. Váš dar môže zabez-
pečiť dieťaťu s maláriou prístup k lekárskej starost-
livosti, žene bezpečný pôrod a ľuďom postihnutým 
zemetrasením rýchlu zdravotnú pomoc.

Dary v eurách (€) môžete zaslať na účet:
MAGNA DETI V NÚDZI
2668720103/1100 Tatra banka, a. s.
IBAN: SK9611000000002668720103
BIC (SWIFT): TATRSKBX
 
Dary v amerických dolároch môžete zaslať na účet:
MAGNA DETI V NÚDZI
2825818543/1100 Tatra banka, a. s.
IBAN: SK2311000000002825818543
BIC (SWIFT): TATRSKBX

pomôžte prostredníctvom smartfónu 
s aplikáciou viamo

Jednorazový príspevok môžete zaslať prostredníc-
tvom smartfónu a aplikáciou VIAMO na naše telefón-
ne číslo

0917 827 827
S aplikáciou VIAMO to ide ľahko, rýchlo a bezpečne 
– VIAMO vám umožní poslať prostredníctvom smar-
tfónu príspevok z vášho bankového účtu organizácii 
MAGNA. Platí len pre klientov Tatra banky a VÚB 
banky na Slovensku.

www.magna.sk

V prípade potreby nám zatelefonujte a radi vám 
vysvetlíme, ako môžete pomôcť.

Tel.: +421 2 38 104 669
alebo magna@magna.sk
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Financie

V roku 2012 Magna Deti v núdzi vynaložila 
1 276 659 € na prevádzkovanie programov. Náklady 
na riadenie fundraisingu a administratívu dosiahli 
36 148 €.

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 zabezpečenie 
chodu organizácie.

Nasledujúci súhrn je výťah z auditovanej účtovnej 
závierky organizácie Magna Deti v núdzi (MAGNA).



účtovná závierka 2012
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Finančné výkazy
Magna Deti v núdzi (MAGNA) vám predstavuje   zauditované finančné výkazy, ktoré poskytujú transparentný 
prehľad činnosti spoločnosti MAGNA.

VÝNOSY (v €)

v roku 2012 došlo k zvýšeniu príjmov organizacie MAGNA v porovnaní s rokom 2011. Celkové zdroje príjmov vo 
výške 1 305 742 € pre rok 2012 boli v roku 2011 navýšené o 580 821 €. Vyšší príjem v roku 2012 bol spôsobený 
predovšetkým zvýšením príspevkov zo súkromného sektora. Viac ako 28 480 individuálnych darcov sa 
podieľalo 55 % na celkovom prijme MAGNY v roku 2012.

Vecné služby

Celková hodnota vecných služieb 
prijatých v roku 2012 je približne 
491 194 €. Väčšina prijatých služieb 
sa súvisela s na fundraisingom, 
mediálnymi a poradenskými službami. 
Celková hodnota vecných služieb od 
partnerov organizácie MAGNA v roku 
2012 je približne 700 189 €, iba 
v liekoch 
(ARV liečba) a terapeutické stravy. 
Na základe účtovných pravidiel 
organizácie nie sú vecné služby a in kind 
partneri vykázané ako výnos vo výkaze 
ziskov a strát.

2012 2011
Príspevky od nadácií, korporácií a fyzických osôb 724 685 370 567
Príspevky od vládnych inštitúcií 278 705 326 467
Granty v rámci skupiny MAGNA 283 267 0
Ostatné príspevky 19 086 27 888

Spolu 1 305 742 724 921

Príspevky od nadácií, korporácií a fyzických osôb

Príspevky od vládnych inštitúcií

Granty v rámci skupiny MAGNA

Ostatné príspevky

2012

2011
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NÁKLADY (v €)

Celkové náklady v roku 2012 boli 1 312 807 €, čo predstavuje nárast o 477 324 € oproti roku 2011. Tieto 
náklady môžu byť rozdelené do dvoch hlavných kategórií: sociálne misie a iné náklady. V nižšie uvedenej 
tabuľke sú spomínané kategórie ešte rozčleňované ďalej.

V roku 2012, 97 % z celkových nákladov organizácie MAGNA bolo vynaložených na sociálnu misiu a 3 % na 
ďalšie náklady (2011: 92 % a 8 % v uvedenom poradí).

2012 2011
Program 1 008 080 766 984
Podpora programových aktivít 82 617 0
Granty v rámci organizácie MAGNA 185 963 0
Spolu sociálna misia 1 276 659 766 984
     
Fundraising 6 720 11 835
Manažment 29 428 56 663
Spolu ostatné náklady 36 148 68 499

Spolu 1 312 807 835 482

Sociálna misia

Fundraising

Manažment

2012

2011
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Podrobné členenie výkazu ziskov a strát 2012

VÝNOSY

Príspevky od individuálnych darcov, súkromných spoločností a trustov, nadácií (v €)

MAGNA sa neustále 
snaží o zvyšovanie prí-
spevkov zo súkromných 
zdrojov za účelom zaiste-
nia si svojej nezávislosti. 
Prostriedky pochádza-
júce zo súkromných 
zdrojov predstavovali 
55 % MAGNA celkových 
príjmov v roku 2012 
(2011: 51%). Viac ako 
28 480 individuálnych 
darcov sa podieľalo na 
celkovom prijme MAGNY 
v roku 2012.

Príspevky od jednotlivcov: 2012 2011
Individuálni darci 580 309 194 549
Príspevky od jednotlivcov spolu 580 309 194 549

Súkromné spoločnosti 65 374 46 053
Trusty a nadácie 34 952 0
2 % dane z príjmu 44 050 129 964
Ostané 0 0

Príspevky od súkromných inštitúcii 144 376 176 018

Individual donations

Companies

Trusts and foundations

2% taxes

2012

2011
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Rozdelenie príspevkov od individuálnych darcov, súkromných spoločností a trustov, nadácií (v €):

2012
Príspevky od individuálnych darcov
Verejná zbierka Keňa Somálska hranica 18 579
Verejná zbierka pre viaceré krajiny prostredníctvom darcovskej SMS 35 503
Iní individuálni darci 526 227
Príspevky od individuálnych darcov 580 309
 
Súkromné spoločnosti
UniCredit Bank Slovakia, a. s. 18 000
Jutex Slovakia, s. r. o. 2 500
Slovenska Elektrizačná prenosová sústava, a. s. 6 000
Ostatné spoločnosti 38 874
Príspevky od súkromných spoločností 65 374

Trusty a nadácie
nadácia Orange Slovakia 30 076
Foundation Merieux 4 876
Príspevky z trustov a od nadácii 34 952
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Príspevky od verejných inštitúcií (v €)

2012 2011
Slovak Aid 94 421 326 467
inštitúcie EU 94 421 326 467

United Nations Children’s Fund (UNICEF) – DR Kongo 114 180 0
United Nations Children’s Fund (UNICEF) – Kambodža 69 469 0
World Food Program (WFP) – Kambodža 635 0
inštitúcie OSN 184 283 0

Príspevky od verejných inštitúcií 278 705 326 467

Nižšie uvedená tabuľka znázorňuje rozdelenie darov a grantov pridelených verejnými inštitúciami:

inštitúcie EU

inštitúcie OSN

2012

2011
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Granty v rámci organizácie MAGNA (v €)

Ostatné výnosy

2012 2011
MAGNA – Česká republika: projekt v Južnom Sudáne 111 537 0
MAGNA – Česká republika: projekt v DR Kongo 2 387 0
MAGNA – Česká republika: projekt v Kambodži 169 343 0

Granty v rámci organizácie MAGNA 283 267 0

2012 2011
Úroky 218 154
Ostatné výnosy 18 868 27 733

Ostatné výnosy 19 086 27 888

Nižšie uvedená tabuľka uvádza rozdelenie grantov v rámci MAGNY:

Vecné služby

Celková hodnota vecných služieb prijatých v roku 2012 je približne 491 194 €. Väčšina prijatých služieb 
sa súvisela s fundraisingom, mediálnymi a poradenskými službami. Celková hodnota vecných služieb od 
partnerov organizácie MAGNA v roku 2012 je približne 700 189 €, iba v liekoch 
(ARV liečba) a terapeutickej stravy. 
Na základe účtovných pravidiel organizácie nie sú vecné služby a in kind partneri vykázané ako výnos vo 
výkaze ziskov a strát.
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NÁKLADY

Funkčné Náklady (v €)
Sociálna misia
Náklady Program Granty v rámci 

skupiny MAGNA
Podpora programo-

vých aktivít Spolu

Personálne náklady 507 153 0 55 976 563 129
Cestovne náklady a náklady na prepravu 95 248 0 24 175 119 423
Náklady na lieky, výživu 228 792 0 0 228 792
Náklady na logistiku a sanitáciuv 13 032 0 0 13 032
Odborné služby 1 379 0 480 1 859
Náklady na komunikáciu 10 783 0 135 10 918
Publikácie 0 0 2  2
Náklady na reklamu 1 464 0 0 1 464
Náklady na prevádzku kancelárií 109 045 0 0 109 045
Dane 0 0 0 0
Finančné náklady 28 362 0 1 849 30 210
Odpisy 10 157 0 0 10 157
Ostatné náklady 2 664 0 0 2 664
Súkromné   a verejné dotácie 0 185 963 0 185 963

Spolu 1 008 080 185 963 82 617 1 276 659

PROGRAM Programové náklady predstavujú náklady vzniknuté priamo na mieste MAGNA humanitárnych 
operácií za účelom zabezpečiť plnenie cieľov projektov. 

GRANTY V RAMCI ORGANIZÁCIE MAGNA Uvedené projektové granty v rámci skupiny Magna Deti v núdzi, sú 
vzhľadom k objemu a významu príjmov vykazovane ako samostatná kategória.

PODPORA PROGRAMOVÝCH AKTIVÍT Náklady na podporu programových aktivít na výdavky vzniknuté 
v sídle organizácie, na zabezpečenie MAGNA humanitárnych operácií (napr. projektovanie, monitorovanie 
a hodnotenie, nábor zahraničných zamestnancov, aktivity, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu a účinnosť operácií 
organizácie MAGNA).
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Other Expenses (In €)

Náklady Fundraising Manažment Spolu ostatné 2012 2011

Personálne náklady 1 392 2 715 4 107 567 236 418 621
Cestovne náklady a náklady na prepravu 0 0 0 119 423 125 688
Náklady na lieky, výživu 0 0 0 228 792 126 060
Náklady na logistiku a sanitáciu 0 0 0 13 032 20 425
Odborné služby 0 10 631 10 631 12 489 10 522
Náklady na komunikáciu 0 2 654 2 654 13 572 13 795
Publikácie 437 0 437 439 0
Náklady na reklamu 4 836 0 4 836 6 300 11 835
Náklady na prevádzku kancelárií 55 7 170 7 225 116 270 100 978
Dane 0 0 0 0 0
Finančné náklady 0 6 089 6 089 36 299 6 645
Odpisy 0 169 169 10 326 913
Ostatné náklady 0 0 0 2 664 0
Súkromné   a verejné dotácie 0 0 0 185 963 0

Spolu 6 720 29 428 36 148 1 312 807 835 482

FUNDRAISING Fundraisingové náklady predstavujú náklady vynaložené na získavanie finančných 
prostriedkov zo všetkých možných zdrojov príjmov, či už súkromného alebo verejného sektora.

MANAŽMENT A ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY Manažment a administratívne náklady zahŕňajú najmä 
náklady spojené s výkonom riadenia, finančnou a personálnou podporou programových aktivít, internou 
komunikáciou a náklady zabezpečujúce fungovanie organizácie.

KURZOVÉ ZISKY/STRATY NEREALIZOVANÉ A REALIZOVANÉ Kurzové zisky/straty predstavujú zisky/straty 
vzniknuté z operácií realizovaných v priebehu roka na rôznych projektových misiách. Najväčší vplyv na výkaz 
ziskov a strát malo kolísanie výmenných kurzov mien ako Euro (EUR), Americký Dolár (USD), Južná Sudánska 
Libra (SDG), Kambodžský Riel (KHR), Konžský Frank (CDF) a Nikaragujská Córdoba (NIO).
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Členenie programových nákladov podľa kontinentu (v €)

  Afrika Amerika Ázia 2012 2011
Náklady na lokálnych zamestnancov 227 450 16 468 100 165 344 084 291 469
Náklady na medzinárodných pracovníkov 67 304 0 81 266 148 570 104 005
Operatívne náklady 124 611 3 750 44 486 172 847 106 080
Náklady na lieky, výživu a zdravotnícky materiál 124 554 36 437 67 801 228 792 126 060
Náklady na logistiku a sanitáciu 11 429 0 1 603 13 032 20 425
Náklady na transport a prepravu materiálu 67 209 3 645 24 394 95 248 115 659
Podpora a vzdelávanie lokálnych zamestnancov 0 0 0 0 0
Konzultačné služby a podpora 2 841 0 2 2 843 3 285
Ostatné 587 0 2 078 2 664 0

SPOLU 625 985 60 300 321 795 1 008 080 766 984

Vyššie uvedené geografické členenie pozostáva z nasledovných oblasti:

– Afrika pozostáva z regiónov situovaných na severe a juhu Sahary.
– Amerika pozostáva zo Severnej, Strednej a Južnej Ameriky. 
– Ázia zahŕňa Kaukaz a Stredný východ, rovnako ako aj strednú, južnú a východnú Áziu.
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Programové náklady podľa povahy (v €)

  2012 %
Náklady na lokálnych zamestnancov 344 084 34%
Náklady na medzinárodných pracovníkov 148 570 15%
Operatívne náklady 172 847 17%
Náklady na lieky, výživu a zdravotnícky materiál 228 792 23%
Náklady na logistiku a sanitáciu 13 032 1%
Náklady na transport a prepravu materiálu 95 248 9%
Konzultačné služby a podpora 2 843 0%
Ostatné 2 664 0%

SPOLU 1 008 080 100%

Lokálni zamestnanci

Medzinárodní pracovníci

Operatívne náklady

Lieky, výživa a zdravotnícky materiál

Logistika a sanitácia

Transport a prepravu materiálu

Konzultačné služby a podpora

Ostatné

2012

2011
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Programové náklady podľa kontinentov a krajín (v €)

Countries where we ran programs are listed below (In €):

  2012 %
Afrika 625 985 62%
Amerika 60 300 6%
Ázia 321 795 32%

Spolu 1 008 080 100%

  2012 2011
Kambodža 321 795 275 930
Democratická republika Kongo 194 614 82 820
Haiti 444 65 098
Keňa 177 141 204 950
Nikaragua 59 856 48 905
Južný Sudan 254 230 26 927
Vietnam 0 62 355

Spolu 1 008 080 766 984

Afrika

Amerika

Ázia

Kambodža

Democratická republika Kongo 

Haiti 

Keňa

Nikaragua

Južný Sudán 

Vietnam

2012

2011
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KAMBODŽA (v €)

  2012 2011
NÁKLADY
Lokálni zamestnanci 100 165 101 676
Medzinárodní pracovníci 81 266 58 204
Operatívne náklady 44 486 25 548
Lieky, výživa a zdravotnícky materiál 67 801 70 200
Logistika a sanitácia 1 603 5 122
Transport a prepravu materiálu 24 394 15 180
Podpora a vzdelávanie lokálnych zamestnancov 0 0
Konzultačné služby a podpora 2 0
Súkromné a inštitucionálne granty 0 0
Ostatné 2 078 0
Spolu 321 795 275 930
   
FINANCOVANIE  
Príspevky od nadácií, korporácií a fyzických osôb 82 348
Granty v rámci skupinyMAGNA 169 343
inštitúcie EU 0
inštitúcie OSN 70 104
Príspevky od verejných inštitúcií 70 104
Spolu financovanie 321 795
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DEMOCRATICKÁ REPUBLIKA KONGO (DRC) (v €)

  2012 2011
NÁKLADY
Lokálni zamestnanci 72 136 49 116
Medzinárodní pracovníci 26 526 11 585
Operatívne náklady 31 934 11 976
Lieky, výživa a zdravotnícky materiál 53 322 2 743
Logistika a sanitácia 199 0
Transport a prepravu materiálu 8 810 6 757
Podpora a vzdelávanie lokálnych zamestnancov 0 0
Konzultačné služby a podpora 1 569 637
Súkromné a inštitucionálne granty 0 0
Ostatné 118 4
Spolu 194 614 82 820
   
FINANCOVANIE  
Príspevky od nadácií, korporácií a fyzických osôb 78 048
Granty v rámci skupinyMAGNA 2 387
inštitúcie EU 0
inštitúcie OSN 114 180
Príspevky od verejných inštitúcií 114 180
Spolu financovanie 194 614
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HAITI (v €)

  2012 2011
NÁKLADY
Lokálni zamestnanci 0 26 481
Medzinárodní pracovníci 0 9 910
Operatívne náklady 444 12 168
Lieky, výživa a zdravotnícky materiál 0 3 401
Logistika a sanitácia 0 1 655
Transport a prepravu materiálu 0 11 474
Podpora a vzdelávanie lokálnych zamestnancov 0 0
Konzultačné služby a podpora 0 9
Súkromné a inštitucionálne granty 0 0
Ostatné 0 0
Spolu 444 65 098
   
FINANCOVANIE  
Príspevky od nadácií, korporácií a fyzických osôb 444
Granty v rámci skupinyMAGNA 0
inštitúcie EU 15 000
inštitúcie OSN 0
Príspevky od verejných inštitúcií 15 000
Spolu financovanie 15 444
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KEŇA (v €)

  2012 2011
NÁKLADY
Lokálni zamestnanci 95 768 55 111
Medzinárodní pracovníci 1 680 23 221
Operatívne náklady 26 564 33 892
Lieky, výživa a zdravotnícky materiál 24 546 16 645
Logistika a sanitácia 886 9 715
Transport a prepravu materiálu 27 696 64 367
Podpora a vzdelávanie lokálnych zamestnancov 0 0
Konzultačné služby a podpora 0 2 000
Súkromné a inštitucionálne granty 0 0
Ostatné 0 0
Spolu 177 141 204 950
   
FINANCOVANIE  
Príspevky od nadácií, korporácií a fyzických osôb 147 653
Granty v rámci skupinyMAGNA 0
inštitúcie EU 29 487
inštitúcie OSN 0
Príspevky od verejných inštitúcií 29 487
Spolu financovanie 177 141
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NIKARAGUA (v €)

  2012 2011
NÁKLADY
Lokálni zamestnanci 16 468 21 825
Medzinárodní pracovníci 0 0
Operatívne náklady 3 306 4 580
Lieky, výživa a zdravotnícky materiál 36 437 14 242
Logistika a sanitácia 0 3 845
Transport a prepravu materiálu 3 645 4 413
Podpora a vzdelávanie lokálnych zamestnancov 0 0
Konzultačné služby a podpora 0 0
Súkromné a inštitucionálne granty 0 0
Ostatné 0 0
Spolu 59 856 48 905
   
FINANCOVANIE  
Príspevky od nadácií, korporácií a fyzických osôb 59 856
Granty v rámci skupinyMAGNA 0
inštitúcie EU 0
inštitúcie OSN 0
Príspevky od verejných inštitúcií 0
Spolu financovanie 59 856
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JUŽNÝ SUDÁN (In €)

  2012 2011
NÁKLADY
Lokálni zamestnanci 59 546 14 814
Medzinárodní pracovníci 39 097 0
Operatívne náklady 66 113 4 498
Lieky, výživa a zdravotnícky materiál 46 686 2 207
Logistika a sanitácia 10 344 89
Transport a prepravu materiálu 30 702 4 683
Podpora a vzdelávanie lokálnych zamestnancov 0 0
Konzultačné služby a podpora 1 272 636
Súkromné a inštitucionálne granty 0 0
Ostatné 469 0
Spolu 254 230 26 927
   
FINANCOVANIE  
Príspevky od nadácií, korporácií a fyzických osôb 113 205
Granty v rámci skupinyMAGNA 111 537
inštitúcie EU 29 487
inštitúcie OSN 0
Príspevky od verejných inštitúcií 29 487
Spolu financovanie 254 230
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VIETNAM (In €)

  2012 2011
NÁKLADY
Lokálni zamestnanci 0 22 447
Medzinárodní pracovníci 0 1 085
Operatívne náklady 0 13 418
Lieky, výživa a zdravotnícky materiál 0 16 621
Logistika a sanitácia 0 0
Transport a prepravu materiálu 0 8 784
Podpora a vzdelávanie lokálnych zamestnancov 0 0
Konzultačné služby a podpora 0 0
Súkromné a inštitucionálne granty 0 0
Ostatné 0 0
Spolu 0 62 355
   
FINANCOVANIE  
Príspevky od nadácií, korporácií a fyzických osôb 0
Granty v rámci skupinyMAGNA 0
inštitúcie EU 0
inštitúcie OSN 0
Príspevky od verejných inštitúcií 0
Spolu financovanie 0

inštitúcie EU 84 407
inštitúcie OSN 139 873

Remaining commitment to spend 224 280

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Záväzky Niektoré programy sú čiastočne financované z verejných inštitucionálnych grantov. Tieto granty môžu 
trvať viac ako jeden rok a nezhodujú sa s finančným obdobím organizácie. Nižšie uvedené čísla predstavujú 
sumu záväzkov, prenesených do nasledujúceho finančného obdobia na základe návrhov – dohôd MAGNY 
s jednotlivými inštitúciami a orgánmi.
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Pomáhajte s nami
ZACHRÁŇTE ŽIVOT 
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Zaslaním aktivačnej SMS s textom „MAGNA“ na číslo 
806 sa na vašom mobilnom čísle aktivuje pravidelné 
prispievanie v projekte MAGNA ZÁCHRANCA.


