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Kam smeruje vaša pomoc.  

 
   pomáhame účelne a efektívne   

 
 

 
 

Týmito úvodnými pár riadkami by som rada povedala, že toto nie je informačný materiál o neziskovej organizácii Viac než šperk 
ako takej. Informácie o ich činnosti môžete nájsť na webovej stránke: www.viacnezsperk.sk   
Je to skôr sprievodca pre súčasných, ale i novo zapojených podporovateľov, na čo všetko je možné využiť ich, s láskou darované, 

finančné príspevky. Jednoducho Kam smeruje vaša pomoc.  
 
Nedávno som sa sama stala podporovateľkou jednej krásnej malej slečny  Ak ste také rozhodnutie spravili uţ aj 

vy, či uţ dávnejšie alebo len teraz, určite poznáte tie krásne pocity. Nával emócií, a potom koopec rôznych otázok.  

Hm, lenţe otázky, ktoré ma zaujímali (čo „moje“ dievčatko potrebuje ako prvé, koľko tam čo stojí, prečo deti 
dostanú práve TO a nie ONO, čo by som si ja predstavovala ako prvé... atď.... atď ....) tieto otázky neprichádzali 

naraz, a priznám sa, časom mi uţ bolo trápne kvôli kaţdej maličkosti obťaţovať Mirku. Je mi totiţ viac neţ jasné, 

ţe jej PRIORITOU je pomoc deťom a nie tráviť hodiny pri počítači a odpovedať na moje banálne otázky.  
Jedným dychom ale dodávam, ţe Mirka ma nikdy neodmietla a trpezlivo odpísala .  

 

 

 

A tak mi napadlo: Čo keby som sa Mirky spýtala ešte raz a na všetko naraz? Moţno ju 

zahrniem otázkami, ale iba RAZ. A potom si to uţ bude môcť kaţdý prečítať 

kedykoľvek. A Mirka súhlasila. A tak vznikla táto „eBroţúrka“ ako sprievodca 

základnými otázkami pre fanúšikov a podporovateľov neziskovej organizácie Viac než 

šperk. 

http://www.viacnezsperk.sk/
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Čo všetko ma zaujímalo: 

 

- ako môţem pomôcť  

- suma, ktorou môţem prispieť 

- môţem poslať aj viac peňazí 

- môţem podporovať aj viac detí 

- môţem poslať vecné predmety – dary 

- môţem dieťaťu poslať peniaze aj na darček pre radosť 

- môţem poslať list alebo pohľadnicu  
 

Ako začať? Ako môžem pomôcť? 

 

Toto je prvá otázka, ktorá vám napadne. 

Môţe to byť jednorazový alebo opakovaný, nepravidelný či pravidelný finančný príspevok na číslo účtu: 

2719539356/0200  

viac na pomôž  

Tieto peniaţky znamenajú veľkú pomoc, pretoţe sú z nich hradené také výdavky ako: potravinová pomoc pre 

nájdené deti na ulici, ktoré zatiaľ nemajú svojho podporovateľa, náročnejšie zdravotné ošetrenia (napr. zlomená 

noha 400 €), bývanie pre rodiny s deťmi ţijúcich v rozpadávajúcich sa domčekoch, oprava schátralých príbytkov, 

ale aj poplatky za štúdium najmä u veľkáčov, ktoré je oveľa nákladnejšie ako u malých detí, ako aj voľno časové 

aktivity či príprava prekvapení pre všetky deti k MDD, Vianociam atď. 
 

 

Ale môţe to byť aj forma pomoci, pre ktorú som sa rozhodla ja a uţ aj mnoho mnoho z vás dávno predo mnou, 

a to je konkrétna pomoc konkrétnemu dieťaťu. 

Na stránke podpor dieťa sú informácie aké deti sú zaradené do programu a ako pomoc prebieha. Sú tam aj 

odkazy na Facebookové stránky organizácie Viac než šperk, kde sú informácie, novinky a hlavne fotky detí, uţ 

„našich“ detí, na ktoré sa my, podporovatelia, tešíme asi najviac.   

 

  

http://www.viacnezsperk.sk/pomoz/
http://www.viacnezsperk.sk/proj/podpor-dieta/
http://www.facebook.com/viacnezsperk
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No a je tam aj stránka, na ktorej sú umiestnené fotky detí a mladých ľudí , ktorí hľadajú a potrebujú pomoc. 

Kaţdá fotka, keď ju rozkliknete, obsahuje kratučký popis o dieťati, ale je tam dôležitá e-mailová adresa: 

miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk Na tejto adrese je potrebné vyţiadať variabilný symbol VS pre konkrétne 

dieťa, ktoré ste sa rozhodli podporovať. Variabilný symbol je potrebný kvôli identifikácii platby, preto majú deti 

pridelené kaţdé svoje VS keďţe identifikácia podľa rodného čísla, ako sme zvyknutí u nás, nie je moţná. Deti 

z najchudobnejších rodín síce majú aspoň rodný list keďţe je povinný, ale ani dátum narodenia nie je istý. Matky 

rodia doma a o vydanie rodného listu môţu poţiadať kedykoľvek s akýmkoľvek dátumom, ktorý uvedú.  

Stane sa, ţe dieťatko, pre ktoré ste sa rozhodli, uţ medzičasom podporovateľa má, ale jeho fotka je ešte tam. Je to 

najmä z toho dôvodu, ţe pokiaľ Viac než šperk nemá na svojom účte peniaze s konkrétnym VS symbolom 

a potvrdením o nastavení trvalého príkazu, dieťa je vedené ako bez podporovateľa. Alebo aj z toho dôvodu, ţe 
rodina ţije vo veľmi zlých podmienkach a je potrebná vyššia suma peňazí, ktorú môţu mesačne poukazovať aj 

viacerí podporovatelia. 

Ale ţiadne obavy. Práve preto je tam Mirkin mail, aby ste sa mohli spýtať, či konkrétne dieťatko ešte potrebuje 

pomoc alebo ju uţ má. Ak má, Mirka vám takmer obratom pošle fotku ďalšieho človiečika ako to bolo aj v mojom 

prípade. Nezaváhala som ani na sekundu či tomu dievčatku chcem pomáhať. Či je pekné či škaredé, maličké alebo 

uţ odrastené. Podľa mňa sú to len také „výhovorky“. Veď keď sa vám narodí vlastné dieťa čo uţ na ňom 
navyberáte . Tá malá slečna potrebovala pomoc a to bolo rozhodujúce. 

Čiže: vyžiadať VS, nastaviť v banke trvalý príkaz a scan-kópiu tohto príkazu odoslať na Mirkin mail. 

A potom sa uţ budete tešiť na nové fotky a „zápasiť“ s emóciami a otázkami ako ja.  

  

Základná mesačná suma pri podporovaní je 20€ a je z nej hradená potravinová pomoc, základná zdravotná 

starostlivosť, hygienické a školské potreby. Viac na podpor dieťa  

Samozrejme, ţe je moţné prispievať aj vyššou mesačnou sumou. Kaţdé navýšenie základnej sumy znamená vyšší 
štandard, lepšiu zdravotnú starostlivosť a pomoc vo vyššej miere. Alebo môţete poslať príleţitostnú extra platbu. 

Výška finančného príspevku nad základnú sumu záleţí len na vašich moţnostiach. Cieľom totiţ nie je 

jednorazová charita, ale pravidelná ISTOTA, ţe aj na ďalší mesiac a aj na ten ďalší budú peniaţky na jedlo, na 

školu, na zdravotnú starostlivosť .... na všetko potrebné.  

 
To isté platí aj v prípade podporovania viac detí. Moţné to je, ak je to aj pre vás moţné   

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.139586486070339.24223.118087488220239
mailto:miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk
http://www.viacnezsperk.sk/proj/podpor-dieta/
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Ste skvelí! Sme skvelí, za to, ţe je v nás toľko ľudskosti a súcitu, ţe 

dokáţeme pomáhať ľuďom na opačnom konci sveta, inej farby pleti, odlišnej 

kultúry. Mnohí z nás pomáhame nie preto, ţe by sme mali toooľko, ţe 

nevieme čo s tým. Ale preto lebo vieme aké je to nemať nič.  

 

Celá spolupráca prebieha veľmi diskrétne ako voči deťom a ich rodinám, tak 

i voči podporovateľom. Nemusíte mať obavy, ţeby niekto z tímu Viac než 

šperk zverejnil vaše meno pri dieťati, ktoré podporujete. Takisto deti a ich 

rodiny nevedia kto konkrétny im pomáha a kde ţije. Vedia, ţe sú to ľudia 

z Európy – zo Slovenska. 
 

Spoluprácu je moţné aj kedykoľvek ukončiť a nikto sa vás nebude pýtať na dôvody. V takom prípade je nutné 

poslať mail na: miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk s dostatočným časovým predstihom aspoň 2-3 mesiace! 

Dieťa bude znova zaradené do programu Podpor dieťa. Dostatočný časový priestor je nutný, aby dieťatko, ktoré uţ 

uverilo, ţe pomoc je pravidelná a nie iba sem-tam kto čo dá, nepocítilo ţiadne zmeny. Buďte preto, prosím, k 

deťom OHĽADUPLNÍ. Ţijú v podmienkach, kde nie je jednoduché získať si ich dôveru.  

 

Vecné dary sú vhodné len vo výnimočných situáciách ako sú prírodné 

katastrofy, vojnové konflikty...   

V miestnych obchodoch sa dá kúpiť všetko potrebné a rozvíja sa tak miestna 

ekonomika. Podporujú sa v ľuďoch pracovné návyky a obyvatelia majú prácu, 

ktorá je v Keni tak vzácna. Napríklad také školské uniformy, bez ktorých deti 
nemôţu nastúpiť do školy, šijú miestne krajčírky.  

 

 

 

Takisto sa vytvára pracovná príleţitosť miestnym ţenám, ktoré vyrábajú prekrásne 

šperky a keďţe je to ručná práca, kaţdý kus je originál. Tieto krásne šperky si 

môţete zakúpiť v e-Shope  

  

mailto:miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk
http://viacnezsperk.skvelyshop.sk/
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Ďalšou z foriem ako naučiť miestnych hľadieť trošku do budúcnosti je projekt FARMA. Je hlavne o tom, ţe kozička 

alebo sliepočka, ktoré rodiny dostanú, nie sú na jednorazové zjedenie. Trpezlivosťou a starostlivosťou o zvieratká 

je z nich časom väčší úţitok (mlieko, kozliatka na mäso alebo predaj, vajíčka... ).  

 

Ak sa pýtate prečo práve kozy, tak preto, lebo do daných 

podmienok a prostredia sú najvhodnejšie. Nie sú náročné 

na spotrebu vody, ktorej majú nedostatok aj samotní 

obyvatelia a aj ako potrava im stačí napásť sa okolo 

domčekov. Dve sliepočky vyjdú na 10 € a cena jednej 

kozenky je 35 € vrátane veterinárnych poplatkov. 

 

 

Ţiaľ, nie kaţdá rodina má pri svojom obydlí priestor a podmienky na chov. Takţe je určite dobré poradiť sa 

s Mirkou, kým sa rozhodnete poslať príspevok na zvieratko. E-mail: miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk  
Alebo jednoducho môţete poslať príspevok do programu FARMA VS 111 a tešiť sa z toho, ţe zo zvieratka má 
radosť ďalšia rodina.   

 

Pohľadnica, list, balík.  

  

Raz do roka, jednotne v mesiaci január, je moţné poslať dieťaťu aj poštu. Pre malé deti je najvhodnejšia farebná 

pohľadnica s veselými povzbudivými slovami. Pre väčších, ktorí uţ rozumejú o čom celá pomoc je, môţe byť aj list 

písaný v angličtine, ktorú sa deti na školách učia. Tak isto, ale nie je vhodné písať ţiadne osobné veci alebo 

vyvolávať v deťoch falošné nádeje. Deti vyrastajú vo svojom prostredí, vo svojich rodinách, či uţ sú úplné alebo 

nie. Cieľom organizácie Viac než šperk je, aby z detí vyrástli šikovní mladí ľudia, ktorí budú zlepšovať podmienky 

pre ţivot priamo vo svojej krajine. Adresa je, z pochopiteľných dôvodov, na vyţiadanie.  

Po opakovaných zlých skúsenostiach je posielanie balíkov absolútne nevhodné. Prichádzajú rozbalené, 

rozkradnuté. Okrem toho sú s tým spojené ďalšie nemalé výdavky. Nie len ţe na Slovensku je poštovné dosť 
drahé, ale potom nasleduje: zabezpečenie auta a paliva na celodennú cestu do Mombasy a späť pre balík 

a následne ďalšia, nie malá, platba za balík pri prevzatí na pošte. Všetky potrebné veci, ktoré deti a ich rodiny 

potešia, sa dajú zakúpiť aj v miestnych obchodoch.  

http://www.viacnezsperk.sk/proj/farma-projekt/
mailto:miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk
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školský vak od: 15 € bábika od: 6 € 

Darčeky   

 

Darčekov nikdy nie je dosť, a tak ma zaujímalo, či môţe dieťa za extra peniaţky dostať aj darček. A čo sa tam dá 

kúpiť ako darček pre dievčatká ale aj pre chlapcov? A koľko čo stojí?, aby som pribliţne vedela odhadnúť sumu, 

ktorú mám poslať.  

Dozvedela som sa, ţe ceny sú podobné ako u nás. Berte ich ako orientačné, pretoţe závisia od druhu a veľkosti či 

uţ hračky, kniţky, oblečenia alebo obuvi. No a tu je pár tipov:  

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

rozprávková kniţka od: 5 € 

keksíky-krabica od: 4,50 € 
ochutené mliečka 6ks od: 

4,50 € 

obuv (šľapky,topánky do 

školy ) od: 6-16 € 

malými i veľkými slečnami 

obľúbená Kanga šatka, ktorá je 

všestranne pouţiteľná (ako odev, 

osuška, prikrývka) od: 10 € 

autíčko, 

lopta  
od:5-12 € 

matrac od: 50 € 

bicykel od: 100 € 
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Keď chcete poslať extra príspevok, taktieţ nezabudnite na VS dieťaťa, ktoré podporujete a vţdy napíšte e-mail  

na: miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk  Ja to robím takto. Príklad: „ Pekný deň prajem, poslala som extra 

príspevok pre meno a VS 60 € na nový matrac a nejakú drobnosť. Ak sú peniažky potrebné na dôležitejšie veci, 

prosím, použite ich na to. Ďakujem. „  

Prečo tam dopisujem ten dodatok? Z jednoduchého dôvodu. Nie som tam a nevidím či dieťa nie je momentálne 

choré a nepotrebuje zvýšený príjem vitamínov a výţivných potravín. Alebo či náhodou rodina neprišla o strechu 

nad hlavou a peniaze poslúţia na zaplatenie nájmu. Ak je všetko OK v priebehu niekoľkých dní potom tu uvidíte 

fotku „vášho“ dieťatka aj s darčekmi od vás. Pri čakaní na fotky buďte, prosím, trpezliví. Detí je veľa, fotiek ešte 
viac a internet pomalý  

Viac fotiek s darčekmi nájdete aj v albume  Vianoce 2012  

 
Aby ste si nemysleli, ţe je všetko iba o materiálnej pomoci, prikladám link na albumy, ktorý obsahuje kooopec 

fotiek, ktoré zachytávajú všetky činnosti neziskovej organizácie Viac než šperk.  

 

 

Pýtala som sa aj, či deti poznajú kreslené rozprávky: Snehulienku, Nema, Dobu ľadovú.... 

Hlúpa otázka, viem, v pomeroch kde nemajú základné veci ako jedlo, vodu, elektrinu. Ale 

spojila som si to s obrázkom, kde deti sedia pri Note Booku a sledujú rozprávku a vlastne sa 

zabávajú aj učia anglicky zároveň.  

V tej chvíli som si neuvedomila, ţe deti, ktoré uţ túto moţnosť majú ţijú v Mtwape a tam je 

aj Mirka´s House of Smile. Lenţe v programe je toho času okolo 240 detí. Mnohé z nich 

sú z Kikambaly, zo Shanzu aj zo susednej Tanzánie, a tam ešte také centrá s pitnou vodou, 

herňou pre deti, základným počítačovým vybavením, ţiaľ, nie sú.  
Dúfam a verím, ţe čoskoro budú peniaze a všetky deti budú mať také moţnosti.  

 

 

 

 

  

 

mailto:miroslava.suballyova@viacnezsperk.sk
https://www.facebook.com/viacnezsperk?fref=ts
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552340571461593.141890.118087488220239&type=3
https://www.facebook.com/viacnezsperk/photos_albums
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Ako som na začiatku spomenula, v programe Podpor dieťa som ešte len krátky čas. Takmer denne si dokáţem celé 

hodiny pozerať fotky a albumy, ktoré sa tu nachádzajú. 

 

 

Preto som si Mirku nazvala, ţe je ako ROSA.  

 

 

R – ako Ruky, ktoré si tam všetku prácu odmakajú; Ruky, ktoré neţne 

aj za nás deti pohladia a objímu; Ruky, ktoré štedro rozdávajú  

 

O – ako Oči, ktoré vidia – všetku bolesť a zúfalstvo, ale aj prvé 

nesmelé úsmevy aţ po rozţiarené tváre 

 

S – ako Srdce, ktoré dáva Lásku aj za nás 

 

A – ako Anjel – pozemský, ktorý bdie nad deťmi a stráţi ich dobro  

 

 

 

                                                                                                                               

https://www.facebook.com/viacnezsperk?fref=ts
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Na záver by som sa chcela poďakovať.  

 

Poďakovať za to, ţe aj ja môţem pár eurami pomôcť spraviť niečí ţivot aspoň trošku krajším. Chcem sa poďakovať 

aj vám, ktorí ste si túto eBroţúrku prečítali a venovali jej svoj čas. No a chcem sa poďakovať aj Mirke a Barborke, 

od ktorých som pre nás čerpala tieto informácie. 

Ak vám tieto riadky aspoň z časti zodpovedali vaše nevypovedané otázky veľmi sa teším lebo čas, ktorý som 

venovala ich napísaniu bol dobre vyuţitý. 

Ako prejav ocenenia mojej práce môžete poslať na číslo účtu organizácie Viac než šperk 2719539356/0200  
sumu 5 €.  Kaţdý cent bude vyuţitý pre „naše“ deti   

 

  
S láskavým súhlasom a pomocou Mirky Suballyovej a Barborky Šmitalovej spracovala  

                                                                                                       

 

                                                                                                     © 2013 podporovateľka    

 

 

 

 

   

   Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať 

 

                                                         
                                                                        

 

 

                                                                     

 

                                                 

                                  

  


