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Humanitárne a rozvojové projekty 
  

• Podpora vzdelávania vidieckych žien a dievčat v Afganistane  

V máji 2004 zriadilo združenie svoju prvú stálu misiu v Afganistane. Projekt zameraný na podporu 
vzdelávania vidieckych žien a dievčat sa realizuje s podporou SlovakAid (program oficiálnej rozvojovej 
pomoci MZV SR) a Kanadskej medzinárodnej rozvojovej agentúry CIDA. V rámci projektu bola 
zrealizovaná výstavba vidieckej školy v provincii Kapisa v strednom Afganistane, ktorú od novembra 2004 
navštevuje 450 dievčat a chlapcov.  

Okrem toho prebieha ročný kurz čítania a písania pre 100 žien žijúcich na vidieku a vzdelávacie semináre 
pre 100 učiteliek z dievčenských škôl zamerané na zvýšenie kvalifikácie v oblasti metodiky výučby 
a pedagogických zručností.  

Projekt reaguje na katastrofálnu vzdelanostnú úroveň v krajine, kedy čítať a písať vie len 21% afgánskych 
žien a školu navštevuje 30% školopovinných dievčat. Kurzy a semináre sa realizujú v spolupráci s miestnou 
mimovládnou organizáciou AWRC (Afghan Women´s Resource Center). 

• Posilnenie kapacít multietnických rádií v Kosove  

Zámerom projektu, ktorý združenie v spolupráci s kosovskými partnermi implementuje od augusta 2004 do 
septembra 2005, je podporiť priamo vysielanie a programy štyroch lokálnych rádií v Kosove. Tieto rádiá, 
vysielajúce vo viacerých jazykoch programy určené pre rôzne etnické skupiny obyvateľstva, zohrávajú 
dôležitú úlohu pri budovaní demokratickej a tolerantnej spoločnosti.  

V rámci projektu sa realizuje: 

1. Multietnické Rádio Kamenica pripravuje každý týždeň publicistický polhodinový program venovaný 
občianskym problémom všetkých komunít regiónu;  

2. Multietnické Rádio K (Kosovo Polje) rozšírilo vďaka kúpe silnejšieho 300W transmitra vysielanie do 
ďalších piatich lokalít centrálneho Kosova a zároveň začali korešpondenti spravodajsky pokrývať dianie na 
týchto územiach;  

3. Albánske Rádio Mitrovica v južnej Mitrovici a srbské Rádio Kontakt Plus v severnej Mitrovici si 
vymieňajú správy a reportáže a spoločne pripravujú každý týždeň krátky publicistický program; 

4. Študijné týždňové pobyty novinára z každého zo štyroch partnerských rádií v slovenskom médiu, kde 
čerpajú skúsenosti a učia sa sledovaním práce profesionálnych slovenských novinárov;  

5. Poradenstvo a odborná asistencia slovenských odborníkov z prostredia médií priamo v rádiách v Kosove 
zameraná na zvyšovanie profesionality kosovských novinárov a transfer know-how v oblasti marketingu 
a rozvoja programovej štruktúry.  

Ďakujeme za podporu: SlovakAid (program Oficiálnej rozvojovej spolupráce MZV SR) a Kanadskej 
medzinárodnej rozvojovej agentúre CIDA.  



 
• Výmena skúseností medzi kosovskými a slovenskými novinármi I a II  

V dňoch 21. – 28. februára 2004 a 21. – 28. novembra 2004 absolvovali na Slovensku žurnalistický tréning 
dve skupiny šiestich rozhlasových novinárov z Kosova. Tréning pozostával zo seminárov a okrúhlych stolov 
so slovenskými odborníkmi z prostredia médií. 

Kosovskí novinári mali možnosť vymeniť si skúsenosti so slovenskými kolegami a diskutovať o témach ako 
profesionálny žurnalizmus, demokratický vývoj médií, novinárska etika alebo manažment a marketing 
médií. Dôraz sa kládol aj na témy ako tolerancia, etnické menšiny a ľudské práva. Mnohé stretnutia prebehli 
priamo v redakciách slovenských médií – N-Rádio v Nitre, Rádiá Twist, Expres, Okey, Televízia TA3 
a Slovak Spectator. 

Tréningu sa zúčastnili 12 riaditelia, šéfredaktori a novinári z rádií: Rádio K (Fushe Kosove/Kosovo Polje), 
Rádio Kamenica (Kamenica), Rádio Kontakt Plus (Severná Mitrovica), RTV Mitrovica (Južná Mitrovica), 
Rádio Gjilani (Gjilan/Gnjilane), RTV Iliria (Viti/Vitina), Rádio Gračanica (Gračanica) 

Ďakujeme za podporu: Nadácii otvorenej spoločnosti (OSF), East-East program 

 

• SOS Irán 
 
V januári 2004 vyhlásilo združenie verejnú zbierku SOS IRÁN na pomoc obetiam zemetrasenia v Bame. Z 
výťažku zbierky sme podporili stavbu školy v Bame, ktorú realizuje česká partnerská organizácia Člověk v 
tísni. Dvojposchodová budova so šiestimi triedami sa nachádza blízko južnej časti Bamu. Školu "Asie Girls 
Guidance School" zameranú na získanie všeobecného vzdelania budú navštevovať dievčatá vo veku 11 - 13 
rokov.  
  
   •   Pomoc pre Kaukaz 
 
V októbri 2004 sa združenie rozhodlo zareagovať na situáciu na Kaukaze poukázaním finančného daru 
100.000 Sk pre projekty v tomto regióne. Čiastkou 50.000 Sk sme prejavili solidaritu s nevinnými obeťami 
tragédie v Beslane. Peniaze budú využité prostredníctvom českej spoločnosti Člověk v tísni na 
psychosociálne programy pre deti. Tou istou sumou sme podporili prevádzku mobilnej kliniky 
zabezpečujúcej zdravotnícku pomoc v čečenských utečeneckých táboroch v Ingušsku, ktorá funguje v rámci 
dlhodobej humanitárnej misie Spoločnosti Člověk v tísni. Poskytnutím tejto pomoci sme vyjadrili našu účasť 
všetkým obetiam vlečúcej sa ničivej vojny, ktoré vzhľadom na ruský zákaz vstupu novinárov do Čečenska 
nezapĺňajú stránky svetových novín.  
 
 

• SOS ÁZIA  

Posledné dni roku 2004 poznamenala južnú Áziu najväčšia prírodná katastrofa storočia. Dva dni po 
zemetrasení poskytlo združenie slovenským záchranárom z Komplexnej centrálnej záchrannej služby dar vo 
výške 50.000 Sk na zabezpečenie záchranárskej misie na Srí Lanke.  

Dňa 3. 1. 2005 sme vyhlásili zbierku SOS ÁZIA, v rámci ktorej sa do konca apríla podarilo vyzbierať 16, 5 
milióna Sk. Okrem darov od individuálnych darcov, slovenských firiem a neziskových organizácii získalo 
združenie grant z programu SlovakAid vo výške 3 mil. Sk.  

Srí Lanka 

Od 16. 1. 2005 funguje na juhu Srí Lanky stála misia združenia s dvomi slovenskými humanitárnymi 
pracovníkmi. Od apríla 2005 realizujeme z výnosu zbierky SOS Ázia  výstavbu 50 rodinných domov 
v provincii Matara pre rodiny rybárov, ktorých domy boli v dôsledku tsunami úplne zničené. Súčasťou 



projektu bude aj vybudovanie komunitného centra, ktoré bude zabezpečovať aktivity pre deti a spoločenské 
aktivity pre miestnych obyvateľov.  

V marci 2005 sme rybárom v obciach Kudawella, Unakurawa a Mawella na juhu Srí Lanky distribuovali 50 
rybárskych člnov vyrobených v dielni zriadenej našim združením. Rybolov je hlavným zdrojom obživy 
komunít, ktoré prišli o svoje domy, člny, rybárske siete a všetok majetok. Naša dielňa je jedinou 
profesionálne organizovanou dielňou v najbližšom okolí.  

V tých istých obciach združenie okrem rodín rybárov podporilo aj miestnych tesárov a murárov, aby bola 
naša pomoc spravodlivo rozdelená medzi všetkých, ktorí ju potrebujú. V marci a apríli 2005 sme nakúpili a 
distribuovali sady náradia 45 malým remeselníkom, ktorí o svoje nástroje, a tým pádom aj o možnosť práce, 
prišli počas tsunami. 

Indonézia

V marci 2005 podnikol zástupcu združenia vďaka finančnej podpore kanadského programu ODACE 
prieskumnú cestu do Indonézie s cieľom pripraviť humanitárny projekt pre obyvateľov najviac postihnutej 
provincie Aceh. Projekt v hodnote cca. 4,5 mil. Sk, zameraný na výstavbu domov formou priameho 
zapojenia komunity do stavebných prác, budeme implementovať  prostredníctvom miestnej organizácie 
INSIST, ktorá od januára 2005 realizuje distribúciu potravín a zdravotnej pomoci pre viac ako 5.000 
príjemcov. Pôsobenie zahraničných humanitárnych pracovníkov v konfliktnej provincii Aceh je 
z dlhodobého hľadiska neisté, z tohto dôvodu sa združenie rozhodlo realizovať projekt prostredníctvom 
dôveryhodného lokálneho partnera.  

Ďakujeme za podporu: 

-Nadácii Slovenského plynárenského priemyslu za dar 3 mil. Sk 
-Orange Slovensko za dar 544.000 Sk a za realizáciu zbierky prostredníctvom SMS, prostredníctvom ktorej 
sa vyzbieralo takmer 5,5 mil. Sk. 
- Slovak Telecom za dar 1 mil. Sk 
- Slovenskej sporiteľni za dar 500.000 Sk 
- Nadácii Ekopolis za dar 200.000 Sk 
- Programu Slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAID za grant 3 mil. Sk 
- 15 folklórnym súborom, Cechu folkórnych súborov a Bratislavskému kultúrnemu a informačnému 
stredisku za organizáciu benifičného koncertu „Deti deťom“  
-18 DJ-om drum&bassovej scény za organizáciu benefičného hudobného podujatia v Žiline  
-žilinským mimovládnym organizáciám Náruč – Pomoc deťom v kríze, Truc sphérique, Nadácia Krajina 
harmónie a Žilinský komunitný fond a študentom žilinských škôl za realizáciu zbierky v uliciach Žiliny 
- Medzinárodnému Klubu Žien a 12 bratislavským reštauráciám za organizáciu podujatia: Večer na pomoc 
obetiam tsunami 

 
• Humanitárny a sociálny program pre starších Rómov  

 
V rámci humanitárnych a sociálnych programov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) 
implementuje združenie od júla 2004 program humanitárnej pomoci pre starších ľudí v núdzi, ktorí prežili 
prenasledovanie nacistickým režimom, pretože boli Rómovia. Humanitárna pomoc je určená 1.500 starším 
Rómom v takmer 100 lokalitách na západnom Slovensku. Ide najmä o poskytnutie naliehavej jednorazovej 
materiálnej výpomoci, zdravotníckej starostlivosti a výpomoci v zimnom období. 
 
 

• Pomoc rodinám politických väzňov a podpora demokratickej opozície na Kube 
 
Združenie podporuje na Kube morálne aj finančne rodiny politických väzňov, ktoré trpia neprítomnosťou 
svojich nespravodlivo odsúdených najbližších a sú terčom permanentného obťažovania a vyhrážok zo strany 
kubánskej polície.  



Zároveň sledujeme prácu demokratickej opozície a snažíme sa jej zástupcom pomáhať v napĺňaní ich cieľa – 
pracovať s kubánskou spoločnosťou, otvárať občianske témy a pripravovať krajinu na demokratickú 
transformáciu.  

Verejná zbierka na pomoc rodinám väznených disidentov na Kube

V septembri 2003 vyhlásilo združenie v spolupráci s Nadáciou Pontis verejnú zbierku Pomoc rodinám 
väznených disidentov na Kube. Zbierka pokračovala aj v roku 2004. Do konca roka sme vyzbierali 140 000 
Sk. podporili 19 rodín politických väzňov, a to čiastkou, ktorá by mala pokryť ich rodinné výdavky a 
cestovné náklady na návštevu väzňa zhruba na obdobie 5 – 6 mesiacov.  

Distribuovanie humanitárnej pomoci 

V priebehu roku 2004 absolvovali spolupracovníci združenia tri cesty na Kubu, počas ktorých distribuovali 
finančnú a materiálnu pomoc rodinám odsúdených politických väzňov. Monitorovali zároveň prácu a 
potreby opozičných skupín – zakázaných politických strán a hnutí, nezávislých odborov, knižníc, 
novinárskych organizácií. Združenie koordinovalo aj cestu poslanca László Nagya vo februári 2004, ktorý 
osobne na Kube vyjadril podporu Slovenska zápasu kubánskych disidentov o demokraciu a slobodu.  

Príprava a distribúcia materiálov o transformácii 

Združenie distribuuje na Kube materiály predstavujúce rôzne aspekty transformácie Slovenska na 
demokratickú krajinu s otvorenou ekonomikou, ktoré sú pripravované s pomocou slovenských odborníkov. 
Materiály majú slúžiť ako inšpirácia a študijný materiál pre kubánsky disent, ktorý sa už dnes snaží odborne 
pripravovať na moment, kedy bude treba usilovať o demokratický charakter Kuby po Castrovi.  

 
 
Aktivity pre verejnosť 
      
  
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov JEDEN SVET/ONE WORLD www.jedensvet.sk 
 
Piaty ročník Festivalu JEDEN SVET sa uskutočnil v októbri 2004 v bratislavskom filmovom klube IC.SK, 
Klube A4 a v Českom centre. Dokumentárne filmy predstavili široké spektrum problémov – od vojenských 
konfliktov až po život prírodných národov z celého sveta. Dokumentovali situáciu v oblastiach ako: Afrika, 
Ázia, Latinská Amerika, bývalý Sovietsky zväz, Balkán, Blízky východ, krajiny EÚ. Na filmy sa počas 
piatich dní trvania festivalu prišlo pozrieť 11.000 návštevníkov vrátane 2.000 žiakov základných a stredných 
škôl.  
 
Festival ponúkol 64 dokumentov zahraničnej produkcie, rozdelených do tematických sekcií: Dozvedieť sa 
viac, Odysea migrantov, Strety a stretnutia kultúr, Prijímanie inakosti, Jeden svet deťom, Bohatý Sever – 
chudobný Juh, Za oponou demokracie, Výber z Višegrádskych dokumentov.  

Cenu divákov získal dokument britského režiséra Clifforda Bestalla „Etiópia – Live Aid“.  

Festival tradične dopĺňali diskusie so zahraničnými hosťami, odborníkmi na vybrané témy. Festival tento rok 
navštívili Richard Dowden, britský novinár a riaditeľ Royal African Society, Táňa Lokšina, riaditeľka 
Moskovského helsinské výboru, Marijana Toma z Centra pre humanitárne právo v Belehrade, Maciej 
Stasiński, zahraničný spravodajca poľského denníka Gazeta Wyborcza a nemecká režisérka Karin Jurschick. 
 
Jeden svet v regiónoch 

Vybrané filmy z festivalu Jeden svet boli v spolupráci s kultúrnymi organizáciami v regiónoch prezentované 
aj v ďalších 10 slovenských mestách – v Pezinku, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Košiciach, 
Malackách, Šamoríne, Žiline, Zvolene, Čadci a v Prešove.  



Jeden svet v STV 
 
Najlepších 10 filmov bolo v spolupráci s STV odvysielaných pre širokú verejnosť v rámci Cyklu 
dokumentárnych filmov JEDEN SVET na jeseň 2004. 
 
Cena Človeka v ohrození  
 
V roku 2004 vyhlásilo združenie druhý krát Cenu Človek v ohrození za pomoc krízovým oblastiam sveta. 
Ocenenie môže získať ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý v uplynulom roku významne pomohol 
ľuďom v iných krajinách trpiacim následkami vojnových, humanitárnych alebo prírodných katastrôf. Cenu 
Človeka v ohrození za rok 2004 získali Koledníci Dobrej Noviny zo združenia ERKO, ktorí už 10 rokov 
zbierajú finančné prostriedky na pomoc chudobným ľuďom v Afrike, najmä v Keni a Sudáne.   
 
 
Vzdelávacia kampaň pre školy "Panáčik pre Afganistan" 
www.panacik.sk 
 
Združenie Človek v ohrození realizovalo v roku 2004 pilotný projekt rozvojového vzdelávania "Panáčik pre 
Afganistan - naučme sa rozumieť a pomáhať" formou alternatívneho vyučovacej dvojhodinovky pre žiakov a 
študentov základných a stredných škôl, založenej na dobrovoľnej báze a ochote školy zapojiť sa. Na projekte 
sa zúčastnilo 230 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Pripravená vyučovacia 
dvojhodinovka, ktorú podľa metodických materiálov a pomôcok odučili učitelia počas hodín občianskej 
výchovy, etiky a geografie, priblížila deťom pútavým a interaktívnym spôsobom históriu Afganistanu, prvky 
tradičnej kultúry, problémy krajiny v súčasnosti a dôvody, prečo treba pomáhať ľuďom a najmä deťom v 
rozvojových krajinách. 
 
V prípade, že sa žiaci po absolvovaní dvojhodinovky chceli zapojiť do priamej pomoci pre afgánske deti, 
realizovali na svojej škole zbierku. Zbierky zorganizovalo 102 škôl, ktoré spolu vyzbierali 185.000 
Sk. Vyzbierané peniaze boli použité na dostavbu vidieckej školy v Afganistane v provincii Kapisa. 
Rozvojové vzdelávanie umožňuje slovenským deťom získať viac informácii o problémoch ľudí vo svete a 
zamyslieť sa nad spôsobom, ako môže každý jednotlivec pomôcť tam, kde je to potrebné. V roku 2005 bude 
združenie realizovať podobnú kampaň na tému „Utečenci“. 
   
 
 
 
 
 
Podpora ľudských práv 

Konferencia – Medzinárodná podpora demokratickému hnutiu na Kube  

Dňa 20. septembra 2004 združenie v Bratislave zorganizovalo konferenciu, ktorá bola pokračovaním 
summitu Medzinárodného výboru pre demokraciu na Kube v Prahe. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou 
Pavla Hrušovského, predsedu Národnej rady SR a za slovenskú stranu na nej svoj príspevok predniesli Ján 
Figeľ, komisár v Európskej komisii; Jószef Berényi, štátny tajomník MZV a Lászlo Nagy, predseda Výboru 
NR SR pre ľudské práva. Okrem nich na konferencii vystúpili mnohé významné osobnosti medzinárodného 
úsilia o demokratizáciu komunistickej Kuby – medzi inými Marcos Aguinis, argentínsky spisovateľ; Carlos 
Alberto Montaner, kubánsky spisovateľ žijúci v exile; Patricio Walker, poslanec z Čile; Frank Calzón, 
Centre for a Free Cuba; Javier de Céspedes, Directorio Democrático Cubano. 

Cieľom dvoch diskusných panelov podujatia bolo diskutovať koordináciu medzinárodnej pomoci 
demokratickej opozícii na Kube a postavenie a ciele slovenskej diplomacie a mimovládnych organizácií 
v tomto úsilí.  



Večer venovaný politickým väzňom na Kube  
 
Pri príležitosti ročného výročia zatknutia a odsúdenia 75 reprezentantov demokratickej opozície na Kube 
združenie 18. marca 2004 zorganizovalo spomienkové podujatie pre verejnosť v klube A4 na Námestí SNP. 
Okrem premietania filmov a výstavy fotografií rodín politických väzňov sa konala aj diskusia s Lászlom 
Nagyom, predsedom Výboru NR SR pre ľudské práva o jeho tajnej návšteve Kuby a stretnutiach s 
kubánskymi disidentmi a rodinami politických väzňov. 

Diskusné fóra a premietania dokumentov  

V réžii združenia bolo zrealizovaných viac ako 10 diskusných stretnutí s verejnosťou a študentmi v 
Bratislave a mnohých ďalších mestách Slovenska spojené s premietaním filmov na témy ako Kuba, 
Afganiastan, Balkán a iné. V rámci projektu podporenom Zastúpením Európskej komisie v SR sa uskutočnili 
tri debaty pre verejnosť s odborníkmi na témy Migrácia, Humanitárna a rozvojová pomoc v EÚ a na 
Slovensku a Ľudské práva vo svete.  

Internetový časopis MONITOR 
www.clovekvohrozeni.sk/monitor 

Monitor je samostatný internetový časopis pripravovaný združením Človek v ohrození. Na jeho stránkach sú 
uverejňované články, eseje, reportáže a prepisy diskusií. Monitor pokrýva oblasti sveta, o ktorých médiá 
prinášajú len kusé spravodajstvo a má prispievať k zlepšovaniu informovanosti o krajinách na okraji záujmu 
našej verejnosti. Regióny, ktorým sa časopis venuje: Ázia, Blízky a Stredný Východ, Kaukaz, Stredná Ázia, 
Balkán a Turecko, Latinská Amerika, východná Európa. Špecializované témy: Ženy, Migrácia, Ľudské práva 
v zahraničnej politike, Humanitárna a rozvojová pomoc.       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ďakujeme podporovateľom združenia v roku 2004  

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 
SlovakAid - Ministerstvo zahraničných vecí SR 
Ministerstvo kultúry SR 
Kanadská medzinárodná rozvojová agentúra CIDA a program ODACE 
Nadácia otvorenej spoločnosti 
Nadácia pre deti Slovenska 
Center for a Free Cuba 
Nadácia Ekopolis a Cetrum pre filantropiu ETP 
Veľvyslanectvo USA 
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva  
Zastúpenie Európskej komisie v SR 

Slovenská sporiteľňa, Šariš, Henkel Slovakia, Accenture, Logica, EuroTel, Národná banka Slovenska, 
SkyEurope, ISSO, Shell Slovensko, HVB Bank, Snowball Communication, Slovenské Aerolínie, Petit Press, 
C.E.N., Istropolis Cinema. 

České kultúrne centrum, ProHelvetia, Kanadské veľvyslanectvo, British Council, Španielske veľvyslanectvo, 
Fínske veľvyslanectvo, Švédske veľvyslanectvo, Goethe Inštitút, Švajčiarske veľvyslanectvo, Poľské 
kultúrne centrum, Francúzsky inštitút, Swedish International Liberal Center, Intenational Helsinky 
Federation for Human Rights  
 
TV TA3, Rádio Twist, Rádio Expres, SRo, STV, TV JoJ, SME, Domino fórum, Mosty, Nové slovo, 
Národná obroda, Pravda, Formát 

a stovkám individuálnych darcov.  

Správna rada združenia v roku 2004 

Andrej Bán - predseda  
Eva Beerová - podpredseda  
Ivan Sýkora - podpredseda  
László Nagy 
Zora Bútorová 
Juraj Jánošík 
Boris Koreň   

Kancelária združenia v roku 2004 

Nora Beňáková - riaditeľka kancelárie 
Mária Tománková - finančná manažérka, festival Jeden svet 
Peter Ferianc - účtovník  
Galya Terzieva – koordinátorka pre fundraising a PR 
Eliška Sláviková - koordinátorka projektov v Kosove a na Kube 
Katarína Macejáková – koordinátorka misie v Afganistane 
Peter Slovák – koordinátor vzdelácích projektov na školách  
Juraj Janto – koordinátor projektu IOM 
Lukáš Zajac – terénny pracovník, projekt IOM 
Barbora Meššová – terénna pracovníčka, projekt IOM 
Jakub Mináč – terénny pracovník, projekt IOM  
Ján Babčan – terénny pracovník, projekt IOM 
Braňo Škopek – grafik 

 



Finančná správa 2004 
  
Príjmy 2004 SKK 
    
Verejná zbierka SOS Povodne   129.684,00 
Verejná zbierka Pomoc krajanom v zahraničí 26.236,95 
Verejná zbierka SOS Irak       2.873,77 
Verejná zbierka SOS Afganistan   164.952,04 
Verejná zbierka SOS Irán  142.610,46 
Medzinárodná organizácie pre migráciu (IOM) 1.814.597,23 
UNDP (Program SlovakAid) 1.494.920,81 
NPOA (Fond Bratislava-Belehrad, Program SlovakAid)                        618.968,40 
Nadácia otvorenej spoločnosti     439.427,90 
Centre for a Free Cuba    340.093,19 
CIDA, Program ODACE    280.716,35 
Veľvyslanectvo USA    215.371,80 
Európska komisia    209.534,14 
Nadácia pre deti Slovenska    200.000,00 
Ministerstvo kultúry SR    185.000,00 
Swedish International Liberal Centre    108.186,10 
Centrum pre filantropiu ETP      78.677,66 
Program Trialog, Rakúsko      35.009,13 
Platforma MVRO      32.551,80 
British Council      27.000,00 
Člověk v tísni       26.163,28 
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva      20.000,00 
Kanadské veľvyslanectvo      17.140,00 
Pro Helvetia 

     12.300,00 
Goethe Institut      11.712,00 
Veľvyslanectvo Švédskeho kráľovstva      10.160,50 
Poľské kultúrne centrum        9.037,80 
Švajčiarske veľvyslanectvo 

       8.073,60 
Francúzsky inštitút        7.929,40 
International Helsinki Federation for Human Rights       7.355,00 
Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva 

      5.000,00 
Fínske veľvyslanectvo       1.500,00 
Slovenská sporiteľňa 

  350.000,00 
Pivovar Šariš   180.000,00 
Národná banka Slovenska    65.000,00 
C.E.N. s.r.o.    37.520,00 
Slovenská televízia     30.000,00 
Petit Press     25.500,00 
Rádio Twist     14.100,00 
Slovenské Aerolínie a.s.     12.690,00 
EuroTel Bartislava a.s.    10.000,00 
Ikar a.s.      6.073,91 



Snowball Communications s.r.o.      6.000,00 
ISSO s.r.o.       5.919,00 
Gallery s.r.o.      1.094,00 
TNT Express          308,00 
2% z dane    134.941,50 
Dary fyzických osôb    232.740,77 
Členské príspevky        3.000,00 
Úroky      14.766,90 
Kurzové zisky        2.493,96 

Spolu 7.814.931,35 
  
Náklady 2004 SKK 
    
Humanitárna a rozvojová pomoc 

  
Afganistan 1.626.751,35 
Kosovo    880.128,50 
Irán    145.484,23 
Slovensko (povodne)       129.684,00 
Beslan      50.250,50 
Ingušsko      50.250,50 
Srí Lanka (dar slovenským záchranárom) 

     50.000,00 
Rumunsko a Srbsko (pomoc krajanom)      32.408,95 
    
Vzdelávacie programy   
Vzdelávacie projekty na školách     452.523,58 
Vzdelávacie a informačné aktivity  pre verejnosť    655.282,20 
Filmový festival „Jeden svet“    850.002,76 
    
Poskytovanie pomoci politicky, rasovo a inak prenasledovaným   
Pomoc rodinám politických kubánskych väzňov     480.446,26 
    
Sociálne programy   
Sociálny a humanitárny program pre starších Rómov na Slovensku  1.938.046,23 
    
Výdaje na prevádzku kancelárie    427.893,44 
    
Spolu 7.769.152,50 
 
 
 


