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Správa o podpore 

1. meno: Namubiru  

2. meno: Elizabeth 

Označenie v databáze: 92/Student 

Dátum narodenia: 15.06.2007 

Mesto: Buikwe  

Kraj: Buikwe, Najja 

Škola: Buikwe Self Help P/S 

 

 

 

 

Využitie sponzorských príspevkov 

Popis 
Prvý trimester  

[UGX] 
Druhý trimester  

[UGX] 
Tretí trimester 

[UGX] 

Školský poplatok 310 000,- 0,-  

Uniforma, topánky 135 000,- 0,-  

Strava 57 500,- 55 000,-  

Hygienické potreby 43 000,- 14 500,-  

Pomôcky 69 600,- 60 500,-  

Cestovné náklady 0,- 30 000,-  

Suma 615 100,- 160 000,-  

EUR* 191,10,- 49,70,-  

Sponzorský príspevok 175,- 160,-  

Konverzný kurz 2020: 1€    3 700 UGX (táto hodnota má len informatívny charakter, nakoľko je kurz veľmi premenlivý ) 

*Manipulačný poplatok 15 % zahŕňa kurzové výkyvy, poplatok za transfer peňazí a študentský motivačný program 

 

Začiatok nasledujúceho trimestra: neznámy 

 

Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila celkovú situáciu v Ugande, a to hlavne pre preventívne 

opatrenia, ktoré boli prijaté vládou na zamedzenie šírenia ochorenia. Koncom marca, teda v polovici 

prvého trimestra, boli zatvorené školy, pričom doteraz neboli znovu otvorené. Je veľmi pravdepodobné, 

že do konca tohto kalendárneho roka deti do školy už ani nepôjdu, a že rok 2020 bude z hľadiska 

vzdelávacieho procesu akoby “vymazaný”.  

HIA našla alternatívu ako pomôcť deťom, ktoré nečinne sedeli doma, kde len občas vypomohli s domácimi 

prácami či v záhrade. Mnohé z nich trpeli počas tohto obdobia aj hladom, keďže celkový lockdown 

ovplyvnil malé podnikania opatrovníkov detí, ktorí tak mali problém s finančným príjmom.  



Cieľom našej pomoci malo byť jednak aspoň čiastočne pokryť výpadok vo vzdelávaní, a tiež hmotný 

nedostatok v domácnostiach- či už nedostatok jedla, alebo základných hygienických potrieb.  

Po tom, čo bolo jasné, že školy sa neotvoria ani v druhom trimestri, HIA pripravila špeciálne balíčky pre 

každé dieťa; tieto balíčky obsahovali:  

- Materiály pre samoštúdium- vytlačené materiály pripravené Ministerstvom školstva 

- Školské pomôcky, aby si deti doma mohli robiť poznámky a cvičenia: zošity, perá, ceruzky, pastelky 

- Základné hygienické potreby 

- Jedlo: 2kg ryže, 2kg cukru, 2kg fazule, 10kg kukuričnej múky, 1 l oleja, soľ 

- Preplatenie nákladov na transport na kliniku a späť pre prevzatie balíčka.  

Opatrovníkov sme vysvetlili, ako treba používať študijné materiály. Školy sú stále zatvorené, ak deti ostanú 

doma až do konca tohto roka, HIA sa bude snažiť urobiť všetko pre to, aby deťom zabezpečila ďalšie 

materiály na domáce vzdelávanie, hygienu a stravu až do konca roka 2020.   

Elizabeth je počas koronakrízy doma so svojou tetou. Zo začiatku roka nebola dobre nastavená na liečbu, 

nebrala pravidelne lieky, z veľkej časti kvôli tomu, že teta na ňu nedohliadala. Avšak vďaka poradenstvu 

a sedeniam s Elizabeth aj jej tetou sa toto zlepšilo a aktuálne výsledky ukazujú, že liečba zaberá a má tiež 

efektívne potlačenú hladinu vírusu v krvi.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Milá Katka a študenti,  

Ako sa máte? Ja sa mám dobre. Máme však v Ugande problém s COVID- 19, školy sú od marca zatvorené. 

Ďakujem Vám, že platíte moje školné, školské pomôcky a tiež za môj balíček. Nech Vás Pán Boh požehná. 

Vaša Namubiru Elizabeth  

 

 

 

 

 

 



 

Povzbudzujeme Vás, aby ste svojmu zverencovi napísali pár riadkov o sebe a poslali nejakú fotku a poslali 

nám to v elektronickej forme - deti z toho majú veľkú radosť a aj predstavu o svojom dobrodincovi. 

 

Chceme sa Vám veľmi pekne pekne poďakovať za finančnú podporu a štedrosť, ktorú ste venovali 

Elizabeth. Za druhý trimester ste jej darovali 160 eur. Veľká vďaka!  

 

Ak chcete v podpore pokračovať, poukážte Váš dar na č. účtu SK9302000000002983347054, VS 201692. 

Do poznámky pre prijímateľa uveďte Namubiru Elizabeth. 

 

Ďakujeme! 

Zuzana a HIA tím 

 


