ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU

„ A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi,
veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."(Mt 10,42)

Organizácia Yes we can – „Áno, my môžeme“ má rok svojej existencie za sebou. Ciele, ktoré
si stanovila na rok 2009 sa stali reálnymi aj vďaka Vám. Pohnutí ochotným srdcom pomôcť,
pridali ste ruky k tomuto dielu a verím, že neprídete o svoju odmenu. Veď Pán hľadí na srdce
a miluje štedrého darcu.
Výročná správa občianskeho združenia Yes, we can zahŕňa všetky aktivity organizácie, ktoré
realizovala počas roka 2009. Teší nás, že aj napriek, v mnohých pohľadoch, neľahkej dobe, sa
postupne napĺňa vízia finančného zastrešenia domova detí v Kapčigaji. Naozaj je
obdivuhodné ako ľudia, ktorí sami možno neprežívajú finančnú slobodu, vychádzajú v ústrety
tým, ktorí sú na tom podstatne horšie.
Všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tohto projektu, patrí

veľké

„ďakujem“ v mene tých najmenších.

Ján Buc
predseda Yes, we can
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O YES, WE CAN
YES, WE CAN je občianske združenie, ktorého cieľom je priviesť ľudí k uvedomeniu si vlastnej
hodnoty, prosperity

a zároveň

spoluzodpovednosti

a morálnej

povinnosti,

prispieť

k zmierneniu ekonomickej, sociálnej a duchovnej chudoby na Slovensku a vo všetkých
krajinách sveta, vzbudiť záujem verejnosti o cielenú humanitárnu a rozvojovú pomoc,
a následné organizovanie a zabezpečenie tejto pomoci.
Činnosť YES, WE CAN je zameraná hlavne na zahraničnú rozvojovú a humanitárnu pomoc
ľuďom v núdzi v rôznych krajinách, sústreďovaním finančných prostriedkov, organizovaním
rôznych podujatí, propagáciou dobrovoľníctva a dobročinnej pomoci a samotným vysielaním
dobrovoľníkov ako aj profesionálnych pracovníkov do týchto krajín.
Aktuálnym projektom YES, WE CAN je pomoc domovu detí v meste Kapčigaj v Kazachstane.
Domov detí v Kapčigaji vznikol v roku 2000, na základe potreby venovať sa sirotám či deťom
alkoholikov a narkomanov v tejto krajine. Opustených detí pribúdalo a ich podmienky pre
život boli nepriaznivé, preto sa miestny farár Massimo Ungari rozhodol, že im poskytne
prístrešok. Takto vznikol prvý domov pre opustené deti v Kapčigaji.
Dnes toto zariadenie pozostáva zo štyroch domov. V každom z nich žije okolo 20 detí a jedna
dospelá žena, ktorá sa stará o chod domu. Deti reálne patria stále svojim rodičom a v
okamihu, keď sa situácia v rodine zlepší, majú možnosť sa vrátiť domov. V roku 2009 pôsobili
v tomto Domove detí dvaja slovenskí kňazi – Ondrej Slávik a redemptorista Jozef Jackanin,
ako aj dve rehoľné Školské sestry de Notre Dame – sr. Consolata Kviatková a sr. Margita
Kovaliková, taktiež zo Slovenska.
Na zabezpečenie jedného domu je potrebných približne 1200 € mesačne. Počet detí aj
v súčasnosti stále narastá a na finančné zabezpečenie tohto zariadenia sú potrebné viaceré
zdroje. Keďže finančná kríza neobišla ani túto krajinu, niektorí stabilní sponzori znížili svoje
príspevky. Aj preto sme sa rozhodli spustiť tento projekt.
Občianske združenie YES, WE CAN vzniklo ako reakcia na konkrétnu potrebu pomoci nie len
v Kazachstane. Svoje pole pôsobnosti plánujeme do budúcnosti rozšíriť aj do iných krajín
a to najmä do Kene a Tanzánie.
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AKTIVITY V ROKU 2009
Január – Jún 2009
Tieto mesiace boli prípravným obdobím pre Yes, we can. Pripravovali sme propagačné
materiály, kontaktovali sme možných partnerov, podali sme žiadosť na Ministerstvo vnútra
SR o povolenie usporiadať verejnú zbierku. Hlavná činnosť, zameraná na realizáciu
plánovaného projektu pomoci Domovu detí v meste Kapčigaj v Kazachstane, sa začala
v letných mesiacoch roku 2009.

Júl 2009
Ministerstvo vnútra SR zareagovalo na našu žiadosť o povolenie konania verejnej zbierky
kladne a preto sme od 27. júla 2009 začali realizovať celoročnú zbierku na pomoc Domovu
detí v meste Kapčigaj v Kazachstane. Výnos z tejto zbierky bude použitý na nákup potravín,
oblečenia, školských pomôcok, kníh, pokrytie nákladov na ubytovanie, zabezpečenie
konkrétnej lekárskej starostlivosti a iných nevyhnutných potrieb pre plnohodnotný život detí
v domove. V tomto mesiaci sme spustili priamu propagáciu zbierky, začali sme rozdávať
letáky, zriadili sme webovú stránku www.yeswecan.sk.

August 2009
V mesiaci august sme sa zúčastnili dvoch
festivalov, Campfestu v Kráľovej Lehote a
Hajdukfestu v Levoči. Na tomto levočskom
festivale bola zbierka hlavnou benefičnou
myšlienkou. Účastníkom týchto dvoch podujatí
sme umožnili bližšie spoznať domov v Kapčigaji
a deti, ktoré v ňom našli svoje útočisko. Pomohli
nám v tom nielen propagačné materiály, ale aj osobné rozhovory s ľuďmi, ktorí mali možnosť
navštíviť Domov detí v Kapčigaji a prispieť svojou dobrovoľníckou prácou.
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September 2009
V predposledný septembrový víkend sme sa
zúčastnili festivalu Adonai Fest v Košiciach,
kde sme mali možnosť

prezentovať našu

organizáciu a uskutočniť zbierku. Do jej
realizácie sa zapojilo niekoľko mladých ľudí –
dobrovoľníkov, ktorí ochotne zabezpečili
všetko potrebné na jej uskutočnenie.

Október 2009
V mesiaci október sme sa zúčastnili s našou
zbierkou seminára Oheň v Prešove. Taktiež
sme navštívili Banskú Bystricu, kde sme
pripravili krátky program pre deti 1. stupňa
Základnej školy Narnia. Našu činnosť sme
mali možnosť prezentovať aj vo farnosti
Radvaň v Banskej Bystrici, kde sme počas
detskej omše deťom krátkym programom
priblížili život v Domove detí v Kapčigaji.

November 2009
V mesiaci november sme navštívili obce Sihelné a Nitrianské Rudno, kde sme prezentovali
našu činnosť a uskutočnili verejnú zbierku. Predseda združenia Ján Buc predstavil našu
organizáciu taktiež počas konferencie „Nové víno je lepšie“ v Ružomberku.
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December 2009
Na podnet študentov sociálnej práce Katolíckej
univerzity v Ružomberku sa v decembri
uskutočnilo, v priestoroch univerzity, stretnutie
spojené s prezentáciou o Kazachstane a živote
detí v Domove v Kapčigaji. Následne sa konala
týždenná zbierka, do ktorej sa zapojili študenti
Katolíckej

univerzity,

v

spolupráci

s

Univerzitným pastoračným centrom Jána Vojtaššáka v Ružomberku. V tomto mesiaci sme
taktiež navštívili Liptovské Sliače. Prezentácia o domove a verejná zbierka boli súčasťou
podujatia „Plášť sv. Martina“, ktoré sa uskutočnilo v tejto obci.

CIELE ORGANIZÁCIE NA ROK 2010
Aj v roku 2010 je našim hlavným cieľom priviesť ľudí k uvedomeniu si vlastnej hodnoty,
prosperity a zároveň spoluzodpovednosti a morálnej povinnosti, prispieť k zmierneniu
ekonomickej, sociálnej a duchovnej chudoby na Slovensku a vo všetkých krajinách sveta,
vzbudiť záujem verejnosti o cielenú humanitárnu a rozvojovú pomoc, a následné
organizovanie a zabezpečenie tejto pomoci.
Tento cieľ plánujeme naplniť najmä nasledujúcimi aktivitami:
1. Pomoc Domovu detí v meste Kapčigaj v Kazachstane finančným zastrešením jedného
domu (zabezpečenie stravy, potrebnej lekárskej starostlivosti, školských pomôcok,
kníh, oblečenia a iných nevyhnutných potrieb pre plnohodnotný život detí v domove
v Kapčigaji).
2. Spolupráca s dobrovoľníkmi, ktorí sa zúčastnili pobytu v Kazachstane.
3. Hľadanie, príprava a vyslanie profesionálnych pomocníkov do týchto krajín.
4. Hľadanie prieniku aktivít s ostatnými humanitárnymi organizáciami.

7

PRIORITNÉ OBLASTI ORGANIZÁCIE
1. Sústreďovanie finančných prostriedkov na zahraničnú, rozvojovú a humanitárnu
pomoc ľuďom v núdzi v rôznych krajinách.
2. Nadviazanie spolupráce s podnikateľským sektorom.
3. Vytvorenie siete pravidelných darcov a udržiavanie kontaktu s nimi.
4. Využívanie nových foriem propagácie doma aj v zahraničí.

PREHĽAD VYZBIERANÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Mesiac

Vyzbierané prostriedky

Jún

15 €

Júl

180 €

August

2041 €

September

2272 €

Október

4684 €

November

3188 €

December

3299 €

Spolu

15679 €
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ĎAKUJEME

Združeniu kresťanských spoločenstiev mládeže
Rímsko-katolíckej farnosti Važec
Občianskemu združeniu Mládež pre Krista Slovensko
Občianskemu združeniu Prameň života
Rímsko-katolíckej farnosti Božieho Milosrdenstva Košice
Spoločenstvu Marana Tha Prešov
Základnej škole Narnia v Banskej Bystrici
Bratom Redemptoristom v Banskej Bystrici
Obci Sihelné
Obci Nitrianske Rudno
Ústavu sociálnych vied PF KU
UPC Jána Vojtaššáka v Ružomberku
Obci Liptovské Sliače
Rímsko-katolíckej farnosti Liptovské Sliače
Petrovi Venglarčíkovi
a všetkým ochotným dobrovoľníkom, ktorí bez nároku na odmenu akýmkoľvek spôsobom
pomáhali pri organizovaní verejnej zbierky pre Domov detí v Kazachstane.
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KONTAKTNÉ ÚDAJE
Sídlo:
YES, WE CAN
Čajaková 28
831 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa:
Brezová 18/5
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 42138477
E-mail: yeswecan@yeswecan.sk
Facebook: www.facebook.com/yeswecan.sk
Tel.:
Predseda združenia:
PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD.: +421 905 632 612
Koordinátori projektu:
Lukáš Nič: +421 917 350 170
Mgr. Mária Janusová: +421 907 515 703
Mgr. Martin Janus: +421 904 738 895

Bankový účet: Slovenská sporiteľňa, č. ú.: 0524211378/0900
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