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Správa o podpore 

1. meno: Eburu  

2. meno: Denis 

Označenie v databáze: 91/Student 

Dátum narodenia: 26.11.1997 

Mesto: Buikwe  

Kraj: Ngora, Kapir 

Škola: Uganda Martyrs VTI, Aminit, Soroti  

 

 

 

Využitie sponzorských príspevkov 

Popis 
Prvý trimester  

[UGX] 
Druhý trimester  

[UGX] 
Tretí trimester 

[UGX] 

Školský poplatok 603 000,-   

Uniforma, topánky 160 000,-   

Strava 0,-   

Internátny balíček 0,-   

Suma 763 000,-   

EUR* 237,10   

Sponzorský príspevok 185,-   

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 

 

Denis je doma vo svojej dedine, kde pomáha svojmu starému otcovi na farme. Keď v polovici marca 

zatvorili školy, snažil sa uplatniť ako dobrovoľník na hydinovej farme v Soroti, aby tak nadobudol nejakú 

prax, ale po mesiaci lockdownu sa presunul domov. Jeho zdravotný stav je dobrý, má potlačenú hladinu 

vírusu v krvi na takú nízku hodnotu, že nie je zaznamenateľná. Plánuje pokračovať v dobrovoľníčení počas 

víkendov. Denis má ozajstnú vášeň pre svoju profesiu a chce sa v nej stále zlepšovať.  

 

 

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. 

 



      

 

 

Fotografie boli kvôli lockdownu poslané cez Whatsup- preto sú horšej kvality. 



 

 

Milá Katka a študenti, pozdravujem Vám v mene nášho Pána Ježiša Krista. Kvôli lockdownu som doma 

v dedine a snažím sa robiť si prax. Chcem sa Vám veľmi poďakovať, že ste súhlasili s mojou prosbou, 

ďakujem Vám za Vašu podporu od začiatku kurzu až doteraz. Plánujem si dorobiť diplom v Soroti, kde je 

škola zameraná na poľnohospodárstvo a obchod, pretože škola, kam som chodil nemá program, ktorý by 

končil získaním diplomu. Budem sa veľmi snažiť, aby som uspel. Modlím sa k Všemohúcemu Bohu, aby na 

Vás dohliadal a ochraňoval Vás. Nech Vás Pán požehná. Váš Eburu Denis. 

 



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

prvý trimester ste mu darovali 185 eur. Veľká vďaka! 

 

Ak chcete v podpore pokračovať, poukážte Váš dar na č. účtu SK9302000000002983347054, VS 201691. 

Do poznámky pre prijímateľa uveďte Eburu Denis. 

 

Ďakujeme! 

Zuzana a HIA tím 

 


