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Drahí priatelia Vincentskej rodiny na Slovensku! 

Vrele Vám ďakujeme za pomoc, ktorú prijímame už viaceré roky a ktorá nám umožňuje 

odpovedať na základné potreby ľudí našej krajiny. 

Čo sa týka situácie na Haiti, môžeme povedať, že ešte zostáva veľa toho, čo treba urobiť. 

Situácia ľudí zostáva naďalej ťažká. Na vidieku sú miesta, ako napríklad tu, kde práve otvárame 

jednu misiu, kde ľudia musia prejsť veľké vzdialenosti, aby si priniesli vodu. Stav ciest stále 

spôsobuje ťažkosti pre prevážanie poľnohospodárskych produktov. 

Nie vždy majú možnosť mať prístup k zdravotníckej pomoci a vzdelávaniu. 

Čo sa týka ľudí, ktorí bývajú pod stanmi, vláda ich premiestnila z určitých zón hlavného mesta. 

Niekoľko rodín dostalo peňažnú pomoc, aby si mohlo najať miesto na bývanie, ostatní sa usadili 

na periférii hlavného mesta, alebo sa začínajú zoskupovať a vytvárať predmestia. Na niektorých 

miestach začíname stavať drevené domčeky pre rodiny. Ale toto veľké úsilie sa stáva malým voči 

veľkému počtu rodín, ktoré nemajú kde bývať. 

Čo sa týka vzdelávania, od minulého roku začal vzdelávací program pre všetkých. Jedným z cieľov 

nového prezidenta a vlády je poskytnúť deťom bezplatné vzdelávanie. Toto začalo v niektorých 

štátnych školách, zvlášť pre žiakov 1 AF. Vláda dáva 90 US dolárov na žiaka. Ale tento program sa 

rozbieha pomaly. 

Na rovine zdravotníckej, po zemetrasení sme tu mali pekný počet osôb a organizácií, ktoré sa 

zaangažovali do urgentnej práce. Toto sa zopakovalo aj vtedy, keď na Haiti zúrila cholera. 

Teraz, čo sa týka hlavného mesta, je tu jedna nemocnica, ktorá prijíma chorých a pomáha im 

niekedy zadarmo alebo za veľmi nízky poplatok. 

Sú tu i rehoľné komunity, ktoré prijímajú chudobnejších a vážne chorých. Existujú aj zdravotnícke 

strediská, ako i ďalšie centrá a nemocnice, kde chudobní nemôžu ísť kvôli poplatku za vyšetrenie 

a za lieky. Hlavná nemocnica nemôže prijať všetkých chorých, ktorí prichádzajú. A tí, ktorí sú 

hospitalizovaní, musia si zaobstarávať, aby našli, čo potrebujú, dokonca aj na preväzy. 

Možnosť mať pitnú vodu zostáva naďalej ďalšou starosťou pre rodiny. V hlavnom meste je bežné 

stretnúť ľudí, ktorí čerpajú vodu vo verejných studniach, ale tie nie sú vždy v najlepšom stave. 

Elektrická sieť je veľmi slabá, napriek veľkému úsiliu vlády. Služba a elektrina sú veľmi drahé. 

Napriek tomu ľudia si uchovávajú radosť a nádej na lepšiu budúcnosť. Majú veľkú odvahu znovu 

začínať každý deň. Pretrváva duch radosti a sviatku, ako i účasť na liturgických slávnostiach, či už 

katolíckych alebo evanjelických. Slávnostiam pripisujú veľkú dôležitosť. 

Voči tejto problematike, my, dcéry kresťanskej lásky, sme kvapkou v mori. Ale chceme zostať 

s ľuďmi a poskytovať službu zdravotnícku, vzdelávaciu, výchovnú a zameranú na rast osobnosti, 

podľa našich možností. 
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Darcovia, ako napríklad i vy, nám pomáhajú podporovať službu, aby sme mohli odpovedať na 

potreby stravovania, zdravia, výchovy, vzdelávania a ubytovania... ako i podporiť úsilie, aby ľudia 

boli zodpovednými za ich vlastný rozvoj formou vytvárania drobného predaja, a tým sa stávali 

samostatnými. 

My, dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, naďalej poskytujeme službu osobám, ktoré 

navštevujú naše misie, v zdravotníckych centrách, školách... 

Každý deň prijímame mnoho ľudí. V niektorom centre sa koná viac ako 300 vyšetrení, väčšinou 

detí a žien, pritom sem nepočítame preväzy a príjem podvyživených detí. 

Po zemetrasení v roku 2010 sme otvorili novú misiu na vidieku, aby sme tam zriadili ambulantnú 

kliniku. Sestry bývajú na dedine a dochádzajú do rôznych odľahlých miest konať vyšetrenia, 

formáciu a evanjelizáciu. Na viaceré miesta musia prevážať lieky za pomoci oslov a prejsť veľké 

vzdialenosti, aby sa dostali do zón, kde bývajú osadníci. 

Čo sa týka výchovy a vzdelávania, do našich škôl chodí veľký počet detí; tu im podávame raňajky, 

i obed podľa možností. Niekedy je potrebné pomôcť im s nákupom látky na školskú uniformu, 

kníh a školských pomôcok. Keďže ide o školy kongregácií, musíme si poradiť pri hľadaní 

prostriedkov na zaplatenie miezd učiteľov a na iné mnohé potreby. 

Niektorí žiaci z našich dvoch škôl dostali výhodu z účasti na výchovnom programe pre všetkých. 

Túto pomoc 90 US dolárov/žiaka dostávame pre niekoľkých našich žiakov z 1. AF Táto suma 

nestačí na ich potreby, ale keď ku nej pričítame iné dary, naša škola môže fungovať. Akonáhle je 

to možné, pomáhame ďalším deťom a mládeži zaplatiť časť z výdavkov na školské vzdelanie. 

Ďalšou službou je príjem a pomoc starcom a chorým tým, že im poskytujeme pomoc 

zabezpečením suchej stravy a nákupom liekov. Máme tiež viacero prípadov osôb s mentálnym 

ochorením, ktorým pomáhame liečením. Sú tu tiež hendikepované deti... Podľa počtu chorých 

a podľa možností im tiež poslúžime.  

Čo sa týka ťažkostí s nedostatkom bývania, vykonali sme dobrú prácu v tom zmysle, že sa 

viacerým rodinám pomohlo, aby mali aspoň domček. Toto nám ide pomaly kvôli ťažkostiam 

s legálnou dokumentáciou, ktorá oprávňuje žiadateľov vlastniť dom.  

Vo viacerých prípadoch sme pomohli ľuďom s nákupom terénu. V inom prípade sme pomohli 

vystavať alebo opraviť dom. Títo ľudia sa vždy podieľajú na stavbe buď prinášaním vody alebo 

zodpovednosťou za správu materiálu počas stavby a malým prínosom pri nákupe vnútorných 

dverí domu. 

Aby sme mohli odpovedať množstvu žiadostí o ubytovanie, lieky a aby sme mohli pomôcť 

v školstve, k tomu nám podstatne pomohla prijatá pomoc zo Slovenska. 

Veľká vďaka za všetku vašu štedrosť. Môžete sa spoľahnúť na modlitby sestier z Haiti ako i ľudí, 

ktorí mali osoh z tejto vašej pomoci. V sesterskej láske zostáva  

  Sestra Gladys Orjuela, dcéra kresťanskej lásky, Haiti 


