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O nás

Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková, mimovládna organizácia, založená na Slovensku 
v roku 1999.

Našim poslaním je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami prírodných katastrôf, konfliktov a 
autoritárskych režimov za podpory širokej verejnosti. 

Prostredníctvom kultúrno-vzdelávacích podujatí a celkovej osvetovej činnosti sa snažíme informovať 
slovenskú verejnosť o závažných  problémoch spoločnosti a zároveň ju osloviť, aby sa rôznymi 
formami zapojila do pomoci ľuďom v núdzi. 

Našu činnosť rozdeľujeme do štyroch hlavných oblastí – humanitárna pomoc, rozvojová pomoc, 
podpora ľudských práv a vzdelávacie a informačné aktivity na Slovensku. 

Od  svojho  vzniku  sme  vďaka  partnerom  a  podporovateľom  mohli  pomôcť  tisíckam  ľudí  v 15 
krajinách sveta.



Humanitárna pomoc                                                 „Pomoc krízovým oblastiam“

Srí Lanka

Na Srí Lanke sme otvorili misiu hneď v januári 2005, krátko potom, ako najničivejšia prírodná 
katastrofa zničila pobrežné oblasti niekoľkých krajín v juhovýchodnej Ázii. Na Slovensku sa nám 
v rámci verejnej zbierky podarilo vyzbierať historicky najvyššiu sumu 17 mil. Sk  na pomoc obetiam 
cunami, ktorú sme na Srí Lanke použili najmä na pomoc rodinám rybárov.

V júli  2006  sme  po  roku  a  pol  uzavreli  misiu  s  dvomi  stálymi  slovenskými  humanitárnymi 
pracovníkmi na juhu Srí Lanky.  Výsledkom našej práce je novovybudovaná dedina, jedna z prvých 
dokončených v kraji. „Slovenská dedina“, ktorá nesie názov Arahena, sa nachádza v provincii Matara, 
v správnom stredisku Dikwella. Poskytuje domov viac než 150 ľuďom, prevažne rodinám rybárov z 
ochrannej  zóny.   35  domov  s  rozlohou  64m2  pozostáva  z  dvoch  obývacích  izieb,  kuchyne, 
spoločenského priestoru, kúpelne a verandy. V dedine sme postavili aj komunitné centrum, obchody 
vybudovali kompletnú infraštuktúru. Celkové náklady na výstavbu dediny dosiahli 13 mil. Sk.

Príbeh príjemcu pomoci: Saman Ananda, Dikwella, Srí Lanka

Po dome rybára Samana toho naozaj veľa nezostalo, niekoľko tehiel v divoko rastúcej burine. Väčšina 
rybárov si nestavala sídla, ktoré by prežili generácie a dokázali odolať až 10-metrovej vlne cunami. 
34-ročný Saman žije s  chorľavou matkou za igelitovou plachtou, v malej  miestnosti  čo donedávna 
slúžila ako obchodík na trhu v Dikwelle.  Dnes v týchto podmienkach živorí niekoľko rodín. Jeden 
vodovod  pre  všetkých,  žiadne  toalety.  Manželka  s dvojročnou  dcérkou  Pasindou  sa  presťahovala 
k svojim rodičom. Rodina žila takmer rok oddelene, čo im na pohode nepridávalo. Dom č. 29  je pre 
všetkých  vykúpením  z dlhodobého  utrpenia.  Ich  výhodne  umiestnený  dom bol  dokončený  medzi 
prvými.  Zdrojom  rodinných  príjmov  je  predaj  rýb,  ktoré  Saman  každé  ráno  kupuje  v 10  km 
vzdialenom prístave  a na  požičanom bicykli  dovezie  na  trh  do  Dikwelly.  Jeho  neľahkú  sociálnu 
situáciu sme zmiernili zakúpením bicykla a plastovej krabice na prevoz rýb. 

Ďakujeme za podporu: 
- individuálnym a firemným darcom v rámci zbierky SOS ÁZIA
- Programu MZV SR SlovakAid
- Nadácii SPP, Slovenskej sporiteľni, Slovak Telecom, Spoločnosti Orange Slovensko

http://www.brano.com/srilanka/arahena/29.html


Indonézia

Výnos zbierky SOS Ázia, určený na pomoc obetiam cunami sme vo výške 4,5 mil. Sk smerovali aj do 
Indonézie, do provincie Aceh na Sumatre. Pôsobenie zahraničných humanitárnych pracovníkov v  
konfliktnej provincii Aceh bolo z dlhodobého hľadiska neisté. Aj z tohto dôvodu sa združenie rozhodlo 
realizovať svoje aktivity prostredníctvom organizácie INSIST, ktorá združuje viaceré lokálne 
organizácie. Prostredníctvom siete už overených lokálnych partnerov sme potom dokázali operatívne  
zasiahnuť pri zemetrasení, ktoré postihlo Jávu v máji. 

Sumatra
Začiatkom roka sme dokončili projekt výstavby 12 domov z tehál a dreva v dedine Meunasah Blang 
v Acehu.  Kvôli  veľkému  množstvu  stavebných  aktivít  iných  donorov,  sme  sa  rozhodli  podporiť 
aktivity zamerané na zabezpečenie sociálno-ekonomickej  situácie obyvateľov postihnutých oblastí, 
keďže  nedostatok  pracovných  príležitostí  sme  videli  ako  najväčší  problém,  ktorému  sa  ostatné 
zahraničné organizácie venujú pri obnove provincie v menšej miere. Podporili sme program školení 
v oblasti  podnikania a poskytnutie mikropôžičiek vidieckym ženám v dedine Mon Ikeun,  ktoré sa 
rozhodli  podnikať  v oblasti  poskytovania  služieb  (krajčírske  dielne,  stánok  s občerstvením,  malé 
reštaurácie)  alebo  predaja  tovaru.   
V dedine Lama  Muda  sme  financovali  výstavbu veľkých rybárskych  lodí  a člnov.  Všetky rodiny 
obdržali 10 kusov hydiny pre domáci chov. 

Poskytovaná služba Príjemcovia pomoci
Výstavba domov 12 rodín
Stavba 12 lodí a 19 člnov  31 rodín rybárov
Nákup hydiny 87 rodín
Poskytovanie mikropôžičiek na podnikanie 61 žien

Ďakujeme za podporu: 
- individuálnym a firemným darcom v rámci zbierky SOS ÁZIA

Jáva
Prostredníctvom lokálnych organizácií sme pomáhali obetiam májového zemetrasenia najmä formou 
výstavby dočasných domov pre najslabšie sociálne skupiny – vdovy, starých a telesne postihnutých 
ľudí  v 13  obciach  v okresoch  Bantul  a Klaten.  Okrem toho  sme  postavili  dočasné  školy,  ktoré 
nahrádzajú zničené školské budovy a v budúcnosti  budú slúžiť  ako školiace centrá a komunitné 
prístrešky,  v rámci  ktorých  prebiehalo  stretávanie  sa  obyvateľov  v jednotlivých  obciach,  čo 
umožnilo aktivizovať obyvateľov v ich zapojení sa do komunitného plánovania a organizovania prác 
na  odstraňovaní  následkov  zemetrasenia.  Na  pomoc  pri  výstavbe  permanentných  domov  sme 
financovali výrobu 3 strojov na mletie sutín, ktoré sa potom následne používajú pri murovaní ako 
spojivo a pri omietaní domov, keďže po zemetrasení rapídne stúpla cena piesku. Pretože bola značne 
poškodená kanalizácia, financovali sme výstavbu 3 verejných odpadových sanitačných systémov, 
ktoré zabraňujú znečisteniu pôdy a spodnej vody a šíreniu infekcií. 
 

Poskytovaná služba Príjemcovia pomoci
Výstavba 28 dočasných domov 28 sociálne slabších obyvateľov
Výstavba 4 dočasných škôl žiaci v 4 dedinách
Výstavba 12 komunitných prístreškov obyvatelia 12 dedín
Koštrukcia odpadového sanitačného systému 90 rodín

Ďakujeme za podporu:
- individuálnym darcom v rámci zbierky SOS ÁZIA – 500.000 Sk
- Ministerstvu zahraničných vecí SR za príspevok vo výške 1 mil. Sk



Pakistan

Združenie  vyhlásilo  zbierku  SOS Pakistan  krátko  po  ničivom zemetrasení,  ktoré  postihlo  severný  
Pakistan v októbri 2005. Následkom zemetrasenia prišlo vyše 70 000 ľudí o život. Z výnosu zbierky 
a príspevku  od  MZV SR sme niekoľko  mesiacov  distribuovali  materiálnu  pomoc  rodinám v ťažko 
prístupných  horských  oblastiach.  Začiatkom  roka  2006  sme  otvorili  komunitné  centrum,  ktoré  
poskytovalo služby ľuďom v najviac postihnutom údolí Balakot.

Od polovice októbra 2005 do marca 2006 sme pomáhali rodinám a jednotlivcom formou distribúcie 
materiálnej pomoci. V spolupráci s pakistanskou organizáciou AWRC (Afghan Women´s Resource 
Centre) sme realizovali nákup 100 stanov, 769 balíkov potravín, 612 sád kuchynských potrieb, 136 
vedier s hrnčekom, 696 prikrývok, 695 rohoží, 882 sád s hygienickými potrebami a 110 varičov pre 
rodiny v oblasti Mansehra, Balakot, Abbotabad, Muzafarabad, Battagram a v horskej oblasti Kaleesh. 
Koordináciu a kontrolu nad distribúciou na mieste zabezpečovala koordinátorka misie združenia v 
susednom  Afganistane. Od apríla  2006  sa  v komunitnom  centre  pravidelne  organizovali  rôzne 
vzdelávacie kurzy a tréningy podľa potrieb komunity.  Centrum taktiež zapožičiavalo motorovú pílu 
na  rezanie  dreva  pri  výstavbe  domov  pre  rodiny  v okolí  Balakotu.  S podporou  nášho  lokálneho 
partnera prevzala od januára 2007 správu centra miestna komunita.

Služby, poskytnuté komunitným centrom  Počet príjemcov pomoci
Počítačové kurzy 40 mužov a 10 žien
Kurzy šitia a vyšívania 40 žien
Metodické kurzy pre učiteľov 60 učiteľov a učiteliek
Kurzy v oblasti poskytovania psychoterapeutických služieb 13 dobrovoľníkov
Zapožičanie píly na rezanie dreva pre stavbu domu 120 rodín

Ďakujeme za podporu:
- individuálnym darcom v rámci zbierky SOS Pakistan – 1, 6 mil. Sk
- spoločnosti Orange Slovensko za zriadenie SMS čísla pre účely zbierky
- MZV SR za príspevok vo výške 1 mil. Sk



Libanon

Do humanitárnej pomoci obetiam konfliktu na Blízkom Východe sme sa zapojili ako prvá a jediná  
slovenská humanitárna organizácia. Z dôvodu limitovaných zdrojov sme svoju pomoc sústredili na  
Libanon,  krajinu,  ktorá  oficiálne  požiadala  o medzinárodnú  pomoc.  V dôsledku  konfliktu  medzi  
Izraelom  a hnutím  Hizballáh,  opustilo  svoje  domovy  takmer  milión  Libanončanov,  ktorí  hľadali  
útočisko  najmä  v Sýrii.  V južnom  Libanone  bolo  zničených  15.000  domov  a výrazne  poškodená 
infraštruktúra, mosty a cesty a zničené elektrické vedenie, súkromné a verejné vodné nádrže.

Od 6.  do 20.  augusta 2006 dvaja dobrovoľní  humanitárni  pracovníci  združenia pomáhali  zisťovať 
potreby  a distribuovali  materiálnu  pomoc  libanonským  utečencom  v Sýrii  pod  záštitou  Sýrsko-
Arabského Červeného Polmesiaca.   Po uzavretí prímeria medzi Libanonom a Izraelom sa už štyria 
dobrovoľníci presunuli na mesiac do Libanonu, kde ich úlohou bolo distribuovať materiálnu pomoc 
v južnej časti krajiny, zakúpenú z výnosu verejnej zbierky a príspevku MZV SR. Aktivity združenia 
boli zamerané na dočasné zabezpečenie elektrickej energie formou generátorov, ako aj zabezpečenie 
uchovávania pitnej vody. Zároveň sme financovali psychosociálne aktivity libanonských organizácií
a ich  dobrovoľníkov,  zamerané  na  deti  a na  prekonanie  ich  traumy  z konfliktu,  a to  formou 
dramatických, výtvarných a športových aktivít, organizovaných v rámci víkendových táborov.   
  
 
Poskytovaná služba Príjemcovia 

pomoci
Distribúcia 1000-litrových vodných nádrží v dedinách Rabb et Talatine, Taibe, 
Hoola, Aadchit 

170 rodín

Elektrifikácia domácností v dedine Aadchit prostredníctvom generátora 50 rodín
Distribúcia potravinových balíkov  v dedine Tebaa 100 rodín
12 víkendových táborov v dedinách Marajayun a Arab Salim 1200 detí

 

 Ďakujeme za podporu:
- individuálnym darcov v rámci verejnej zbierky SOS Blízky východ a darcom do Fondu 2 % 

z dane  - 150 tis. Sk
- Ministerstvu zahraničných vecí SR  za príspevok vo výške 1 mil. Sk



Rozvojová  pomoc          „Zlepšovanie  kvality  života  v rozvojových
                                                                                a transformujúcich sa krajinách“ 

Afganistan
Afganistan sa bude ešte dlhé roky vyrovnávať s následkami vyše dvadsaťročného konfliktu a vlády 
hnutia Taliban. Okrem tisícov obetí na životoch má dnes krajina takmer úplne zničenú infraštruktúru,  
nefunkčné  hospodárstvo,  zdravotný  a  vzdelávací  systém.  Združenie  otvorilo  svoju  stálu  misiu  
v zahraničí pod vedením slovenského koordinátora v máji 2004. Zameriavame sa najmä na obnovu 
vzdelávacieho systému, podporu rozvoja demokratických inštitúcií a práva žien.

Podpora žien
V auguste  2006  sme  v spolupráci  s partnerskou  organizáciou  Afghan  Women’s  Resource  Centre 
otvorili  odborný  vzdelávací  inštitút  STEP  zameraný  na  oblasť  manažmentu,  administratívy, 
vzdelávania  a žurnalistiky.  Inštitút  bude  ročne  poskytovať  odborné  vzdelávanie  pre  takmer  120 
dievčat z Kábulu a Charikaru.  

Ďakujeme za podporu: 
- Programu MZV SR SlovakAID

Podpora občianskej spoločnosti
Školiaci  program  o advokácii,  komunitnom  rozvoji  a občianskej  participácii  pre  pracovníčky 
a pracovníkov lokálnych mimovládnych organizácií a ministerstiev zameraných na pomoc afgánskym 
ženám sme pripravili v spolupráci so slovenskými školiteľmi z organizácie Partners for Democratic 
Change. Súčasťou programu bol aj „tréning trénerov“ pre 5 tréneriek z Afghan Women’s Resource 
Centre  a príprava  tréningových  materiálov,  ktoré  naša  partnerská  organizácia  využila  pri  školení 
ďalších 20 tréneriek v provinciách.    

Ďakujeme za podporu:  
- National Endowment for Democracy

Deti ulice
V spolupráci s afgánskou organizáciou Aschiana realizujeme od roku 2005 program adopcií na diaľku. 
Cieľom projektu je  podporiť vzdelávanie detí  ulice.  Suma 260 USD umožní  dieťaťu navštevovať 
školské  zariadenia  Aschiany  a nahradí  príjem,  ktoré  by  dieťa  prácou  na  ulici  prispelo  ročne  do 
rodinného rozpočtu. V roku 2006 sme vďaka našim prispievateľom umožnili vzdelávanie 6 dievčatám 
a 4 chlapcom.

Ďakujeme za podporu:
- individuálnym darcom a Slovenskému a Chorvátskemu kontingentu ISAF/NATO Kábul
- darcom 2 % z dane

Príbeh príjemcu pomoci: Farhad, Kábul
Šestnásťročný Farhad patrí v Aschiane k najstarším žiakom. Má vrodenú telesnú vadu a na svoj vek 
vyzerá útlejší. Pred časom, sa tak ako tisíce iných detí, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov vo 
vojne, potuloval po uliciach a snažil sa zarobiť si pár drobných. Farhad sa živil predajom zápaliek a 
istý čas pomáhal šoférom minibusov zháňať zákazníkov. Život na ulici nie je ľahký. Okrem neustáleho 
hladu a únavy čelia deti  útokom gangov,  ktoré ich chcú obrať o zárobok.  Pravidelne sa do školy 
dostane máloktoré z detí  ulice. Aschiana Farhadovi zmenila život. Vďaka sponzorskému programu 
dostáva Farhadova matka mesačne okolo 20 dolárov. Zaviazala sa, že svojho syna bude posielať päť 
krát do týždňa do školy zriadenej Aschianou. Ak by dohodu porušila, prišla by o mesačný príspevok. 
V Aschiane  sa  Farhad  pod  vedením  skúsených  učiteľov  naučil  maľovať.  Jeho  obrazy  sú  dnes 
vystavené v predajnej galérii Aschiany. Sám s hrdosťou v hlase predstavuje svoje diela návštevníkom. 
Farhad sníva o kariére právnika. To je však ešte ďaleká budúcnosť. Teraz je dôležité, že dostal šancu 
zmeniť svoj ťažký údel. Aj vďaka podpore slovenských darcov.



Kosovo

V Kosove združenie aktívne pôsobilo v rokoch 1999 a 2000, hneď po skončení vojny. Od skončenia  
vojny  sa  v Kosove  sústredila  snaha  medzinárodného  spoločenstva  na obnovu  zničenej  krajiny  
a budovanie  pluralitnej  a demokratickej  občianskej  spoločnosti,  posilňovanie  vlády  zákona 
a rešpektovanie práv menšín. V tomto duchu boli  od roku 2003 realizované aj  projekty združenia.  
Zamerali sme sa na podporu médií, ktoré zohrávajú v transformujúcej sa spoločnosti, akou je Kosovo,  
dôležitú úlohu. Kvôli zúfalej ekonomickej situácii a konfliktu, v ktorom sa Kosovo posledných desať  
rokov  pred  vojnou  nachádzalo,  je  v súčasnosti  jedným  z najväčších  problémov  obrovská 
nezamestnanosť mladých ľudí. V roku 2005 združenie začalo aktívne rozvíjať aktivity zvyšujúce šance 
mladých  ľudí  uplatniť  sa  na  trhu  práce.  Okrem  toho  združenie  zorganizovalo  viacero  podujatí  
podporujúcich dialóg medzi mimovládnymi organizáciami v Kosove (ale aj v Bosne a Srbsku) a na 
Slovensku a odovzdávanie skúseností z transformačného a reformného procesu.

Podpora médií
V roku  2006  sme  spolupracovali  s 5  lokálnymi  rádiami  (4  albánske  a 1  srbské),  ktoré  spoločne 
pripravili a odvysielali 24 vydaní 30-minútového programu zameraného na aktuálne témy kosovskej 
spoločnosti ako  napríklad  ekonomika,  školstvo,  zdravotníctvo.  Technickú  a  obsahovú  kvalitu 
programu a zároveň žurnalistické schopnosti 8 novinárov zapojených do prípravy programu pomáhala 
zvyšovať slovenská novinárka Alena Taranová z Rádia Expres, počas 3 komplexných tréningov, kedy 
sa  spolu  kosovskými  novinármi  priamo  podieľala  na  vzniku  niektorých  relácií  po  obsahovej  aj 
odbornej  stránke.  Dvaja  mediálni  experti  pre  oblasť manažmentu  a marketingu (N Rádio z Nitry) 
odovzdali partnerským rádiám skúsenosti s vedením a budovaním silných nezávislých médií.

Ďakujeme za podporu:  
 - National Endowment for Democracy 

Podpora nezamestnanej mládeže
V rámci  podpory zamestnanosti  mladých  ľudí  sme  spolupracovali  s  5  mládežníckymi  centrami  v 
juhovýchodnej časti Kosova. V priebehu roka 2006 až 90 mladých nezamestnaných ľudí absolvovalo 
3-mesačné učňovské programy v 22 lokálnych podnikoch (napr. lokálne rádiá a televízia, kaderníctva, 
hotely  a  reštaurácie,  nábytkárske  alebo  krajčírske  dielne,  fotoštúdio).  Absolvovanie  kurzov  je 
ukončené vydaním certifikátu, ktorý na základe podpísaného memoranda úrady práce uznávajú ako 
doklad o kvalifikácii. Popri učňovských programoch sme zorganizovali pre mládež 48-hodinové kurzy 
práce  s počítačom  a anglického  jazyka,  z ktorých  najlepší  pokračovali  v kurze  v tzv.  zmiešanej 
multietnickej skupine. S cieľom prispieť k budovaniu kapacít partnerských mládežníckych centier sme 
uskutočnili 3 cesty slovenských odborníčok na mimovládny sektor do Kosova. Popri tréningoch im 
poskytli školenie o projektoch Európskej dobrovoľníckej službe a Mládežníckych výmen európskeho 
Programu Mládež a počas roka im priebežne spolu s nami asistovali pri podávaní prihlášok na takéto 
projekty.  V rámci  výmeny  skúseností  sa  na  Slovensku  uskutočnili  3  študijné  pobyty  9  lídrov 
a dobrovoľníkov partnerských mládežníckych centier a jedného zástupcu regionálneho úradu práce 
v Kosove. Navštívili rôzne organizácie a inštitúcie venujúce sa práci s mládežou a nezamestnanosti.  

Absolventi 3-mesačných učňovských programov v 22 podnikoch 90 (68 Albáncov, 21 Srbov, 1 Róm)
Absolventi, ktorí sa po ukončení programu zamestnali 43
Absolventi 48-hodinového kurzu angličtiny 46 
Absolventi kurzu angličtiny pre pokročilých v multietnickej skupine 12 (8 Albáncov, 4 Srbov)
Absolventi počítačového kurzu 36 
Absolventi počítačového kurzu angličtiny pre pokročilých v 
multietnickej skupine

13 ( 6 Albáncov, 5 Srbov, 2 Rómovia)

Absolventi tréningu v SR zameraného na prácu s mládežou, 
marginalizovanými skupinami a zamestnanosť

10

Ďakujeme za podporu: 
- Programu MZV SR SlovakAid a Kanadskej medzinárodnej rozvojovej agentúre (CIDA)



Podpora občianskej spoločnosti

V januári  2006  sa  zástupcovia  9  mimovládnych  organizácií  z Kosova,  Bosny  a Srbska  zúčastnili 
týždenného seminára na Slovensku, počas ktorého sa na základe diskusií so zástupcami občianskej 
spoločnosti  na  Slovensku  dozvedeli  o aspektoch  zmien  v spoločnosti  v transformačnom  období 
a úlohe občianskej spoločnosti v týchto procesoch.

V máji  27 zástupcov MVO, zástupcov albánskej aj srbskej komunity v Kosove absolvovalo 5-dňový 
seminár  na  Slovensku,  kedy  formou  okrúhlych  stolov  so  zástupcami  občianskej  spoločnosti  na 
Slovensku  debatovali  o rôznych  aspektoch  transformujúcej  sa  spoločnosti.  Konferencia  s názvom 
„Kosovo Today:  Views from Outside and Inside“ organizovaná združením Človek v ohrození pod 
záštitou  ministra  zahraničných  vecí  predstavila  asi  100  účastníkom  (diplomati,  zástupcovia 
ministerstiev,  novinári,  MVO,  akademická  obec)  pohľady  na  problémy  v Kosove  od  zástupcov 
občianskej spoločnosti  (albánske aj srbské mimovládne organizácie) a na rolu Slovenska v regióne 
Západného Balkánu.

Ďakujeme za podporu: 
- Programu MZV SR SlovakAid
- Nadácii otvorenej spoločnosti (OSF)

Bosna a Hercegovina

V Bosne a Hercegovine sme zahájili naše aktivity v roku 2006 projektom so sociálnym zameraním,  
týkajúcim sa integrovaného vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami v základných školách.
 
Projekt  sa realizuje v spolupráci  s partnerskými organizáciami  Hilfswerk Rakúsko, Hilfswerk Bosna 
a Hercegovina  a Vzdelávanie  buduje  BiH.  Jeho  cieľom je  prispieť  k zlepšeniu  priebehu  sociálnej 
inklúzie prostredníctvom seminárov určených pre učiteľov a rodičov, ako aj prostredníctvom výmeny 
skúseností  na  medzinárodnej  úrovni. Semináre  určené  pre  rodičov  a učiteľov  základných  škôl 
prebiehajú v desiatich vybraných základných školách v sarajevskom kantóne a ich cieľom je zvýšiť 
informovanosť, porozumenie a podporu pre integráciu detí so špeciálnymi potrebami do bežných škôl. 
Okruhy  tém  seminárov  a školení  sú  zamerané  najmä  na  odstraňovanie  predsudkov,  intolerancie, 
diskriminácie  a popisom potrieb  sociálne  alebo  inak  znevýhodnených detí.  Pre  lepšie  pochopenie 
problematiky sú semináre  uskutočňované  zážitkovou formou s množstvom praktických príkladov. 
Doteraz  bolo  vyškolených  44  rodičov  a 5  pedagógov.  V rámci  projektu  sa  uskutoční  návšteva 
psychológov zo Slovenska, ktorej cieľom je medzinárodná výmena skúseností  s pracovníkmi v tejto 
oblasti a transfer know-how.

 
Ďakujeme za podporu:

- Regional Partnership Program 



Ukrajina

Na Ukrajine sme zahájili svoju činnosť v roku 2006. Projekt, ktorého cieľom je posilnenie občianskej  
spoločnosti prostredníctvom podpory mimovládnych organizácií a slobodné šírenie demokratických 
hodnôt, je teritoriálne zameraný na východné regióny Ukrajiny (Charkiv, Doneck, Dnipropetrovsk,  
Zaporožie, Luhansk), kde mimovládne organizácie pracujú v zložitých podmienkach  a stoja trochu 
mimo záujmu medzinárodných donorov. 

V auguste 2006 sme v meste Berdyansk zorganizovali seminár pre 30 zástupcov východo-
ukrajinských mimovládnych organizácií. Jeho cieľom bolo nadobudnúť zručnosti v oblasti 
projektového manažmentu a vytvoriť príležitosti na vzájomnú kooperáciu mimovládnych organizácií z 
východných regiónov Ukrajiny. Súčasťou projektu je aj podpora  deviatich “pilotných projektov”, 
zameraných na cieľovú skupinu detí a mládeže. Mimovládne organizácie sa v tejto oblasti zamerali na 
rozvoj občianskej iniciatívy, sociálnej infraštruktúry, komunitného rozvoja, ako aj spoluprácu medzi 
organizáciami občianskej spoločnosti a miestnou samosprávou. Pre dvadsať zástupcov mimovládnych 
organizácií, ktoré realizujú pilotné projekty, sme v spolupráci s našou partnerskou organizáciou 
Nadáciou Europe XXI. usporiadali seminár v Kyjeve, na ktorom mali účastníci možnosť nadobudnúť 
skúsenosti z oblasti fungovania štátnych inštitúcií, donorských organizácií, ako aj medzinárodnej 
spolupráce a prostredníctvom dvoch slovenských expertov aj skúsenosti z transformačného procesu  a 
vzniku a fungovania mimovládneho sektora na Slovensku.

Prehľad poskytnutých grantov na pilotné projekty:

REGIÓN CIELE  PROJEKTU ROZPOČET 
(USD)

Dnepropetrovsk Vytvorenie centier pre demokratizačné vzdelávanie, rozvoj 
mládežníckych občianskych iniciatív

2.475,-

Dnepropetrovsk Environmentálne aktivity zamerané na rast povedomia o stave 
životného prostredia v meste a regióne, zapojenie verejnosti a škôl do 
aktivít a kampaní 

662,-

Luhansk Usporiadanie kurzov a pobytových táborov pre mládežníckych 
sociálnych trénerov, výber na základe prieskumov, diskusií, výmena 
skúseností

4.950,-

Zaporožie Drogová prevencia v školách, zvyšovanie povedomia, výmena 
skúseností na európskej úrovni

2.970,-

Charkiv Vytvorenie integračného centra pre sociálne znevýhodnené deti, práca 
s rodičmi, tréning dobrovoľníkov

2.947,-

Charkiv Prieskum o dodržiavaní ľudských práv prostredníctvom lokálnych 
aktivistov aj medzinárodných odborníkov, poradenstvo, práca 
s verejnosťou a médiami

4.193,-

Charkiv, Zaporožie, 
Doneck

Vytvorenie koncepcie a strediska pre školenia a ďalšie vzdelávanie 
pracovníkov v sociálnej oblasti, dobrovoľníkov a aktivistov pri 
vytváraní občianskej spoločnosti 

4.940,-

Doneck Vytvorenie správnej rady pre výchovu sociálne znevýhodnených detí 
a mládeže, informačné kampane

4.950,-

Doneck Mobilizácia mládežníckych organizácií zameraných na sociálnu 
činnosť, zmena fungovania princípov samospráv

4.773,-

Ďakujeme za podporu:
- Programu MZV SR SlovakAID
 
 



Pomoc utečencom na Slovensku

Cieľom projektu Jazyková a odborná príprava azylantov je eliminácia sociálneho vylúčenia azylantov 
a podpora pri ich integrácii do spoločnosti. Tento cieľ sa snažíme dosiahnuť prostredníctvom aktivít  
zameraných na výučbu slovenského jazyka a odbornej prípravy zameranej na zvládnutie zručností  
potrebných pre uplatnenie sa v zamestnaní.
 
Pre 14 azylantov, ktorí žijú vo Zvolene a žiadateľov o azyl v Liptovských Vlachoch, sme zrealizovali 
nasledovné aktivity: 
Príprava  učebnice  slovenského  jazyka –  koncom  roka  2006  bola  dokončená  špecializovaná 
učebnica  slovenského  jazyka  pre  azylantov.  Učebnica  bola  pripravená  v spolupráci  s Katedrou 
slovenského  jazyka  a literatúry  Univerzity  Mateja  Bela  v Banskej  Bystrici  a počas  prípravy  bola 
učebnica  testovaná  v rámci  testovacích  hodín  pri   výučbe  slovenčiny  azylantov  vo  Zvolene 
a Košiciach. 
Výučba  slovenčiny –  počas  roku  2006  bola  azylantom  ubytovaným  v Integračnom stredisku  vo 
Zvolene poskytnutá pravidelná výučba slovenského jazyka v rozsahu 2 hodiny 3 x v týždni.
„Orientačný  balík“ –  aktivita,  ktorá  individuálnou  a skupinovou  formou  poskytovala  azylantom 
a žiadateľom  o azyl  základné  informácie  o slovenskej  spoločnosti,  tradíciách,  kultúre,  informácie 
o azylovom  konaní,  vymedzenie  práv  a  povinností,  prehľad  medzinárodných  a mimovládnych 
organizácií pôsobiacich v humanitárnej oblasti, možnosti uplatnenia sa v zamestnaní a pod. Aktivita 
bola  realizovaná  v Azylovom zariadení  Liptovské  Vlachy,  individuálne  stretnutia  boli  realizované 
s azylantmi vo Zvolene. 
Príprava  na  zamestnanie –  formou  kurzov  (práca  s PC,  kurz  sociálno-pracovných  zručností 
a rekvalifikačné kurzy pre 10 azylantov) a individuálnej asistencie boli azylanti vedení k tomu, aby sa 
dokázali uplatniť na slovenskom trhu práce a bola tým posilnená ich integrácia do spoločnosti. Všetci 
naši klienti (14) boli umiestnení na aktivačnú činnosť alebo na trvalý pracovný pomer. 

Pripravili sme informačnú brožúru, ktorá obsahuje základné informácie pre azylantov, potrebné pre 
ich orientáciu v novom prostredí a porozumenie kultúrnych odlišností. Brožúra obsahuje informácie 
z oblasti ako bývanie, vzdelávanie, zamestnanie, sociálna  a zdravotná starostlivosť a pod. Okrem toho 
sme vypracovali manuál zameraný na pomoc klientom pri uplatnení sa na trhu práce.  

Príbeh utečenca: Hrand Sarkisian
28. októbra 2005 sme sa prvýkrát stretli s utečencom Harantom z Iraku, ako sme ho neskôr nazvali. 
Bol plachý, tak ako sú na začiatku všetci. Ale napriek tomu bolo z neho cítiť odhodlanie začať žiť
 „na novo“.  Začali som bližšie spoznávať azylanta –  aké dramatické udalosti predchádzali jeho úteku 
z domova, človeka –  ktorý má svoje túžby a sny, klienta –  ktorý disponuje zručnosťami, má za sebou 
veľkú prax,  ktorý sa  chce živiť  vlastnými  rukami.  Harant  absolvoval  výcvik sociálno-pracovných 
zručností,  základy práce s počítačom, zúčastňoval sa  kurzov slovenského jazyka....a čo bolo dôležité, 
pýtal  sa  a chcel  porozumieť  nášmu  systému,  vnímaniu  a  vzťahom.  Začal  pracovať  v aktivačnom 
programe. Aj vďaka jeho postoju môžeme povedať, že šesť mesiacov integračného pobytu bolo naozaj 
maximálne zúročených.  V tejto fáze bolo veľmi  dôležité,  že sa Harant  neizoloval,  ani  sa nesnažil 
vyhľadávať  svoju  komunitu,  ale  bol  otvorený  novým spoločenským kontaktom.  1.  januára  2006 
podpísal pracovnú zmluvu s Divadlom z Pasáže v Banskej Bystrici, kde nastúpil ako technik, zvukár. 
Bol prijatý medzi partiu ľudí, ochotných pomôcť mu nie len v práci. Fáza integrácie bola ukončená.

Ďakujeme za podporu:
- projekt JOPA je spolufinancovaný Európskou Úniou, prostredníctvom Iniciatívy Spoločenstva 
EQUAL        
 



 



Podpora ľudských práv                                                       "Solidarita s ľuďmi 
                                                                                             v nedemokratických režimoch“

Kuba
Aktivity na podporu politických väzňov a nezávislých intelektuálov na Kube vyvíjame od konca roka  
2002. Pravidelne podporujeme rodiny politických väzňov, distribuujeme knihy nezávislým knižniciam,  
ako aj expertné materiály o slovenskej transformácii nezávislým intelektuálom. Vysielame na Kubu 
novinárov  a odborníkov  na  oblasť  transformácie  a spolupracujeme  s nezávislými  kubánskymi  
učiteľmi,  ekonómami,  ako  aj  s neformálnymi  vzdelávacími  centrami.  Na  Slovensku  organizujeme 
verejné podujatia, premietania a diskusie zamerané na problematiku porušovania ľudských práv na  
Kube.

V roku  2006  sa  uskutočnili  4  misie  spolupracovníkov  združenia,  ktorých  hlavným  cieľom  bolo 
distribuovať  finančnú pomoc  rodinám politických  väzňov z výťažku  verejnej  zbierky a  programu 
adopcií  vedených spolu s Nadáciou Pontis.  V rámci  projektu  „Príprava predstaviteľov nezávislých 
think-tankov na budúcu transformáciu Kuby“ Kubu tiež navštívila odborníčka na oblasť vzdelávania 
z Konzervatívneho inštitútu Zuzana Humajová  a ekonóm z Nadácie F.  A.  Hayeka  Matúš  Pošvanc, 
aby diskutovali  s nezávislými  intelektuálmi  o transformácii  v oblasti  vzdelávania  a ekonomiky.  Ich 
návšteva mala aj dôležitý aktivačný význam – kubánski intelektuáli napísali svoje vlastné postrehy 
a odporúčania na zmenu v kubánskom vzdelávacom systéme a ekonomike. Vybrané príspevky spolu 
so  štúdiami  slovenských  expertov  plánujeme  vydať  v  roku  2007.
V roku 2006 sme tiež uskutočnili 6 premietaní a diskusií o Kube na stredných školách a v školských 
kluboch vo  viacerých  slovenských  mestách.  Formu  premietania  filmov  a následnej  diskusie  malo
i  spomienkové  podujatie  k výročiu  masového  zatýkania  na  Kube,  ktoré  sme  v marci  pripravili 
v bratislavskom Kine  Charlies  spolu  s Nadáciou  Pontis.  Obe  organizácie  18.  septembra  v Pálfyho 
paláci zorganizovali  stretnutie s podporovateľmi  a darcami,  ktorí  sa zapojili  do zbierky na pomoc 
rodinám  kubánskych  politických  väzňov  vyhlásenej  v septembri  2003.  Súčasťou  podujatia,  nad 
ktorým prevzal záštitu člen Európskej komisie Ján Fígeľ, bolo i predstavenie publikácie Väzni ostrova 
slobody, mapujúcej príbehy 15 podporených rodín. Prostredníctvom zbierky a programu adopcií sa 
počas 3 rokov podarilo získať 455 039 Sk, ktoré boli distribuované celkovo 31 rodinám kubánskych 
politických väzňov.

Počet navštívených a podporených rodín na Kube 19
Počet podporených nezávislých knižníc na Kube 7
Počet spolupracujúcich neformálnych vzdelávacích centier 4
Počet príspevkov o kubánskom vzdelávacom systéme od kubánskych autorov 15
Počet príspevkov o kubánskej ekonomike od kubánskych autorov 9
Počet slovenských študentov a mladých ľudí na diskusiách 195

Ďakujeme za podporu: 
- individuálnym a firemným darcom v rámci zbierky “Pomoc rodinám politických väzňov na 

Kube“: 4 020 036 463/3100
- Center for a Free Cuba
- National Endowment for Democracy 

Príbeh príjemcu pomoci: Aniley Puente Varela, Manuel Lazo, Kuba
Aniley je  manželkou  Fidela  Suáreza  Cruza,  člena  Kresťanského  hnutia  za  oslobodenie  a jedného 
z koordinátorov Projektu Varela, petície za občianske a politické práva. Fidel bol zatknutý v marci 
2003 spolu so 74 ďalšími oponentmi režimu Fidela Castra. Synček Jefferson sa manželom narodil dva 
týždne  pred  Fidelovým zatknutím.  Aniley sa  o neho už  štyri  roky stará  sama,  za  pomoci  svokry 
a švagrinej.  Na  diaľku  ju  však  podporuje  aj  mladá  slovenská  rodina  Skalníkovcov,  ktorá  jej 
prostredníctvom spolupracovníkov združenia dva razy ročne posiela balík základných hygienických 



potrieb,  oblečenia i hračiek pre malého Jeffersona.  Aniley naspäť posiela ďakovné listy,  kde vždy 
vyjadrí túžbu môcť raz svojich podporovateľov stretnúť osobne.  
Vzdelávacie a informačné                                            „Pochopenie globálnych
aktivity na Slovensku                                               problémov a ich súvislostí“

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2006 
ww.jedensvet.sk

7. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet sa konal 25. – 29. 10. 2006 
v Bratislave v Kine Charlies, Klube A4, v priestoroch VŠMU, Slovenskej národnej galérie 
a Slovenského rozhlasu. 62 dokumentov z rôznych kútov sveta zaoberajúcich sa problematikou 
porušovania ľudských práv, postavenia žien, odkrývajúce pozadie konfliktov a globálnych problémov, 
nahliadajúcich do života utečencov, iných kultúr a náboženstiev, ľudí žijúcich v nedemokratických 
režimoch, si prišlo pozrieť okolo 12 500 divákov vrátane 2 700 žiakov základných a stredných škôl. 
Špeciálna sekcia Čečenská retrospektíva bola venovaná zavraždenej ruskej novinárke Anne 
Politkovskej, ktorá roky odvážne poukazovala na vojnové zločiny v Čečensku.

Cenu Človeka v ohrození za prácu v krízových oblastiach si z rúk predsedu Národnej rady SR pre 
ľudské práva, menšiny a postavenie žien, pána Lászlo Nagya, prevzal Dušan Ondrušek, riaditeľ 
organizácie PDCS, ktorý sa dlhodobo venuje školeniam aktivistov a mediátorskej práci v krízových 
oblastiach sveta. Divácky najúspešnejším filmom sa stal dokument Kráľ Afroreggae, amerického 
režiséra Jeffa Zimbalistu.

Filmovú prehliadku doplnilo 13 diskusií s hosťami (režisérmi, aktivistami, novinármi) zo zahraničia a 
zo Slovenska o krajinách ako: Čečensko, Blízky východ, Sudán, Kongo, Afganistan, Barma, Srí 
Lanka, či Kuba, z ktorých dve boli odvysielané aj pre poslucháčov Rádia Devín. Sprievodnými 
akciami festivalu Jeden svet 2005 bola aj výstava Jindřicha Štreita o Čečensku, Výstava 7 rokov 
Človeka v ohrození a dva  multikulturálne večery venované africkej kultúre a živote v Barme. 

Jeden svet v regiónoch Slovenska
Vybrané filmy z festivalu Jeden svet boli v spolupráci s kultúrnymi organizáciami v regiónoch 
prezentované aj v ďalších 12 mestách – Prešov, Brezno, Svidník, Žilina, Čadca, Pezinok, Banská 
Bystrica, Banská Štiavnica, Poprad, Levice, Trnava a Modra.

Ďakujeme za podporu: 
- Slovenskej sporiteľni, generálnemu partnerovi festivalu
- Ministerstvu kultúry SR
- Úradu vlády SR
- Veľvyslanectvu USA, Českému kultúrnemu centru, Veľvyslanectvu Švajčiarskej konfederácie, 
Veľvyslanectvu Kanady, British Embassy, Poľskému inštitútu, Francúzskemu inštitútu, Programu 
Matra Kap Veľvyslanectva Holandského kráľovstva, Veľvyslanectvu Švédskeho kráľovstva, SNG, 
VŠMÚ
- Rádiu Devín, SME, Mosty, Nové slovo, Zoznam, NotaBene, Euractiv, Tyždeň, Notabene, Recar, 
Kam do města, kultura.sk, hnonline.sk, aktualne.sk, azet.sk, filmklub.sk, changenet.sk

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. 

http://www.clovekvohrozeni.sk/monitor
http://www.clovekvohrozeni.sk/monitor


Špecializované témy: Ženy, Migrácia, Ľudské práva v zahraničnej politike, Humanitárna a rozvojová 
pomoc.       

Rozvojové vzdelávanie na školách

Projekty rozvojového vzdelávania umožňujú učiteľom a žiakom na všetkých stupňoch škôl okrem 
získania základného povedomia o problematike rozvojových krajín a globálnych otázkach,  
porozumieť príčinám a dôsledkom globálnych problémov a dať príležitosť  k osobnej angažovanosti.  
Rozvojové vzdelávanie  sa stáva dôležitou súčasťou práce nášho združenia od roku 2004. Cieľom 
školských projektov nie je len informovať o globálnych témach, ale zároveň prinášať nové formy a  
metódy vzdelávania a napomôcť tak k rozvoju moderného vyučovania na Slovensku a rozvoju 
praktických zručností žiakov a študentov.

Panáčik proti chudobe
 
Cieľom  projektu  bolo  zvýšenie  povedomia  a podpory  Miléniových  rozvojových  cieľov  u detí  na 
základných školách na Slovensku a v Rakúsku. Ide o dokument, v rámci ktorého sa rozvinuté krajiny 
do roku 2015 zaviazali „pomôcť ľuďom v rozvojových krajinách vymaniť sa z úbohých a neľudských 
podmienok  extrémnej  chudoby.“  Metodická  príručka  Panáčik  proti  chudobe obsahuje  okrem 
faktografických  informácií  v rámci  tém  Chudoba,  Zdravie,  Hlad,  Voda,  Slumy  a  Spoločne  proti 
chudobe aj  interaktívne aktivity využiteľné pri  vyučovaní,  ako aj  metodické  pokyny pre  učiteľov 
a obrazové prílohy pre žiakov. Našou snahou bolo ponúknuť školám atraktívne a inovatívne formy 
výučby s použitím moderných a pre pedagógov i žiakov príťažlivých metód. Jednotlivé témy a metódy 
napomáhajú rozvoju občianskych, komunikačných a sociálnych zručností žiaka. Metodická príručka 
bola na konci roka 2006 vydaná Metodicko-pedagogickým centrom Trenčín v náklade 2 500 kusov.

Počet zapojených subjektov 

školy žiaci pedagógovia vyučovacie hodiny

73 7395 137 389

Ďakujeme za podporu: 
- Regional Partnership Program
 
Z postrehov pedagógov a žiakov:
Naučil som sa, že by si všetci ľudia mali pomáhať. Napríklad, ak má niekto veľa peňazí, mal by aspoň 
malú čiastku darovať tým chudobným ľuďom, ktorí aj keď ťažko pracujú, majú málo peňazí.
Marcel, 7. ročník., ZŠ Mlynky – Biele Vody

Žiakov to veľmi zaujíma, niekedy mám dojem, že je to jediné, s čím sa stretli vo vzťahu ku globálnym 
problémom. Väčšina žiakov však žije bezproblémovým životom a tak ani doposiaľ nemali nijakú 
možnosť stretnúť sa s tým, že sa v iných krajinách žije neporovnateľne horšie. 
p. Suchanovičová, ZŠ Chminianska nová Ves

Aktívne globálne školy (Global Action Schools)   
 
Medzinárodný projekt Aktívne globálne školy dáva možnosť základným a stredným školám 
zo  Slovenska,  Veľkej  Británie,  Poľska,  Českej  republiky,  Malty,  Rakúska  a  Thajska  integrovať 
globálne  rozvojové  vzdelávanie  do  školských  osnov  a  smeruje  k  zmene  celkovej  kultúry  školy 
smerom  k  aktívnemu  riešeniu  lokálnych  a  globálnych  problémov  v  oblasti  detských  práv, 
spravodlivého obchodu a klimatických zmien. Na Slovensku sa do pilotnej fázy v roku 2006 zapojili 



tri  stredné  školy  a  jedna  základná  škola.  Všetky  participujúce  školy  dostali  “Úvodný  metodický 
materiál” vypracovaný odborníkmi na globálne rozvojové vzdelávanie vo Veľkej Británii,  ktorý je 
vypracovaný tak, aby sa globálne povedomie a činy stali prirodzenou súčasťou života a kultúry školy. 
Aj nepatrné zmeny v každodennom kolobehu riadenia školy môžu mať priaznivý vplyv na život v 
rozvojových krajinách. 

Počet zapojených subjektov v pilotnej fáze projektu

školy žiaci pedagógovia vyučovacie hodiny

4 325 9 15

 Ďakujeme za podporu:
- Európskej komisii
 

Viac informácií: www.globalactionschools.org a www.rozvojovevzdelavanie.sk

Kluby Jeden svet

Kluby Jeden svet sú aktivitou stredoškolákov vo viacerých mestách a obciach Slovenska. Mladí ľudia 
pripravujú pre svojich rovesníkov premietanie dokumentárnych filmov z archívu festivalu Jeden svet, 
týkajúce sa globálnych tém a tém ľudských práv. Projekcie sa realizujú v priestoroch školy,  ale aj 
v kultúrno-spoločenských  zariadeniach  obce  či  mesta.  Po  premietaní  filmu  väčšinou  nasleduje 
diskusia, obvykle s hosťom, ktorý má skúsenosti s danou tematikou alebo pozná oblasť, o ktorej film 
hovorí. Študenti majú možnosť zahrať si aj rolové hry, ktoré sú súčasťou nami dodanej metodickej 
príručky.  V súčasnosti  je  do  projektu  zapojených  desať  školských  klubov  pri  stredných  školách 
v Bratislave,  Modre,  Partizánskom,  Turčianskych  Tepliciach,  Sučanoch,  Prešove,  Žiline,  Banskej 
Štiavnici a Banskej Bystrici.

Počet aktívnych Klubov jeden svet 10
Počet projekcií 46
Počet návštevníkov projekcií 1 077

Ďakujeme za podporu: 
- Programu EÚ Mládež 

      -     Nadácii Intenda

Z diváckych postrehov
„Tento film mi dal veľa. Otvoril mi oči a donútil ma zamýšľať sa nad problémami ľudí z “tretieho 
sveta“. Podľa mňa to nie je len ich problém, ale je to problém  nás všetkých a celej našej  
spoločnosti.“

 

http://www.globalactionschools.org/


Podpora ľudí v ohrození formou 2 % z dane 

Občianske združenie Človek v ohrození každoročne oslovuje svojich podporovateľov a verejnosť so 
žiadosťou o podporu formou darovania 2% z dane už od vzniku tejto asignačnej možnosti. Vyzbierané 
prostriedky  používame  v prípade  neočakávaných  prírodných  katastrôf  a konfliktov,  na  projekty 
zamerané na zlepšenie života v krajinách,  v ktorých dlhodobo vyvíjame  svoje aktivity,  na pomoc 
utečencom  v  SR,  či  na  rozvojové  vzdelávanie  slovenských  žiakov  a študentov.  Určitú  časť 
prostriedkov  používame  na  rozvoj  združenia  -  na  prípravu  nových  projektov  alebo  na  zlepšenie 
technických podmienok fungovania združenia. 
  
Vďaka 2% príspevkom sme v roku 2006 uskutočnili tieto činnosti: 
 11.000 Sk: dar čečenskej azylantke na zdravotnú pomoc
 14.963 Sk: dar afgánskej organizácii Aschiana na zaplatenie školskej výuky pre 2 deti ulice
 49.995 Sk: nákup školských pomôcok pre slovenské školy a škôlky v Rumunsku
 2.876 Sk: nákup kníh pre vzdelávací inštitút pre ženy v Afganistane
 4.983 Sk: nákup liekov pre rodiny politických väzňov na Kube
 3.478 Sk: nákup potravín pre azylantov vo Zvolene
 10.524 Sk: zabezpečenie série diskusií o rozvojovej pomoci na slovenských školách
 20.000 SK: príspevok na pomoc bezdomovcom v zimnom období v stanovom tábore
 26.446 Sk: dar rodine obete zemetrasenia v Pakistane na zdravotnú pomoc
 11.204 Sk: dar základnej škole Pofdam v Afganistane na nákup školských pomôcok a vybavenia
 7.292 Sk: dar somálskej azylantke na podporu ubytovania
 120.785 Sk: náklady spojené s pobytom 4 dobrovoľníkov, ktorí distribuovali materiálnu pomoc 

obetiam konfliktu v Libanone
 1.196 Sk: cestovné náklady školiteľa – realizácia diskusie o Afganistane na školách 
 2.116 Sk: cestovné náklady pracovníkov združenia – príprava projektu na pomoc Bosne s 

partnerskou organizáciou vo Viedni
 5.280 Sk: nákup kancelárskeho vybavenia pre potreby združenia
 4.000 Sk: oprava auta združenia, používaného na projekty združenia v zahraničí
 10.286 Sk: školenie 15 pracovníkov združenia v oblasti projektového manažmentu
 40.339 Sk: nákup DVD projektora a plátna na realizáciu videoprojekcií pre školy a vzdelávacie 

podujatia pre verejnosť
 19.700 Sk: nákup počítača pre pracovníka združenia zodpovedného za humanitárnu pomoc
 1.092 Sk: poplatok za školenie pracovníka združenia v oblasti rozvojového vzdelávania pre školy
 38.673 Sk: náklady na prevádzku automobilu združenia, ktoré sa používa na  zahraničné 

humanitárne projekty 

Ďakujeme všetkým darcom 2 % z dane a mediálnym partnerom: 
SME, Hospodárske noviny, Mama a Ja, www.sme.sk, www.kultura.sk, www.avizo.sk, www.azet.sk, 
www.pravda.sk, www.hnonline.sk, www.euractiv.sk, www.skrz.sk, www.ski.sk, 
www.vegadestination.sk, www.zoznam.sk, www.centrum.sk, www.zdravie.sk, www.zbierka.sk, 
www.zajazdy.sk, www.financnik.sk, www.filmklub.sk, www.inzercia.sk, www.woman.sk, 
www.itnews.sk

http://www.itnews.sk/
http://www.woman.sk/
http://www.inzercia.sk/
http://www.filmklub.sk/
http://www.financnik.sk/
http://www.zajazdy.sk/
http://www.zbierka.sk/
http://www.zdravie.sk/
http://www.centrum.sk/
http://www.zoznam.sk/
http://www.vegadestination.sk/
http://www.ski.sk/
http://www.skrz.sk/
http://www.euractiv.sk/
http://www.hnonline.sk/
http://www.pravda.sk/
http://www.azet.sk/
http://www.avizo.sk/
http://www.kultura.sk/
http://www.sme.sk/


Správna rada 

Andrej Bán - Predseda 
Pavol Makýš - Podpredseda 
Adam Novak  - Podpredseda 
Ivan Sýkora
Zora Bútorová
Juraj Jánošík
  

Pracovníci združenia 

Nora Beňáková - Riaditeľka kancelárie 
Mária Tománková - Finančná manažérka
Vlasta Amosová, Ľubica Mihalisková, Lucia Kročilová – Účtovníčky
Katarína Prigodová  – Koordinátorka pre fundraising a PR 

Projekty v zahraničí:

Matúš Beňovič – Vedúci misie na Srí Lanke a v Libanone
Emanuel Beška, Mária Kekeliová, Katarína Marettová – Humanitárni pracovníci v Libanone 
Jan Tillinger - Humanitárny pracovník, Srí  Lanka 
Marcela Ondeková – Vedúca misie v Afganistane 
Eliška Sláviková – Programová manažérka pre demokratizačné a ľudsko-právne projekty 
Ivana Kullová – Projektová manažérka (Kuba) 
Gabriela Šuvadová – Projektová asistentka (Kuba) 
Matúš Plavecký – Projektový manažér (Kosovo) 
Zuzana Bartová – Projektová manažérka (Bosna a Ukrajina) 
 
Projekty na Slovensku:

Program pre pomoc utečencom 
Kajo Zbořil – Koordinátor projektu JOPA, Zvolen 
Martina Nováková – Asistentka koordinátora projektu JOPA, Zvolen 
Ingrid Zibrinová – Sociálna pracovníčka, projekt JOPA, Zvolen  
Miriam Uramová – Koordinátorka jazykovej prípravy, projekt JOPA, Zvolen 

Vzdelávacie programy 
Lukáš Zajac – Projektový manažér vzdelávacích programov na školách 
Andrej Návojský –   Projektový manažér vzdelávacích programov na školách  
Peter Važan – Produkcia festivalu Jeden svet  



Finančná správa

Príjmy SKK USD EUR
Verejná zbierka SOS Ázia 7 474 177   284 774   216 185   
Verejná zbierka SOS Pakistan 1 485 858   56 613   42 977   
Verejná zbierka SOS Jáva 179 191   6 827   5 183   
Verejná zbierka SOS Blízky východ 32 408   1 235   937   
UNDP (Program SlovakAid) 8 140 657   310 168   235 463   
NPOA (Fond Bratislava-Belehrad, Program 
SlovakAid) 4 117 976   156 899   119 110   
National Endowment for Democracy 3 334 592   127 051   96 451   
Ministerstvo zahraničných vecí 2 000 000   76 202   57 849   
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
(Program EQUAL) 1 663 206   63 370   48 107   
Nadácia SPP 1 501 600   57 213   43 433   
Slovenská sporiteľňa 800 000   30 481   23 139   
Center for a Free Cuba 780 476   29 737   22 575   
Regional Partnership Program 646 514   24 633   18 700   
Slovak Telecom 500 000   19 051   14 462   
Europaid 437 115   16 655   12 643   
Nadácia otvorenej spoločnosti 348 139   13 264   10 070   
Ministerstvo kultúry 289 000   11 011   8 359   
Program Mládež 164 041   6 250   4 745   
Úrad vlády SR 141 564   5 394   4 095   
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva 135 000   5 144   3 905   
Program Trialog 116 040   4 421   3 356   
UNHCR 73 887   2 815   2 137   
eRko (Program SlovakAID) 72 280   2 754   2 091   
Ministerstvu zahraničných vecí Švajčiarskej 
konfederácie 67 350   2 566   1 948   
Nadácia pre deti Slovenska 53 960   2 056   1 561   
Veľvyslanectvo USA 44 867   1 709   1 298   
British  Embassy 30 845   1 175   892   
Francúzsky inštitút 20 000   762   578   
Švédskeho veľvyslanectvo  20 000   762   578   
Nadácia Intenda 18 501   705   535   
Petit Press a.s 11 508   438   333   
 Poľský inštitút 9 159   349   265   
Veľvyslanectvo Kanady 9 126   348   264   
České centrum 8 400   320   243   
Allianz - SP 5 285   201   153   
Trek sport trade s.r.o. 4 290   163   124   
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen 3 039   116   88   
Univerzitné pastoračné centrum B. Bystrica 1 595   61   46   
Univerzitné pastoračné centrum Prešov 1 150   44   33   
Lukáš Zajac 1 000   38   29   
Univerzitné pastoračné centrum 
Ružomberok 978   37   28   
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600   23   17   
František Maxim 550   21   16   
Sanoma Magazines Slovensko 502   19   15   
Peter Mordényi 500   19   14   



Dary fyzických osôb 614 723   23 422   17 780   
2 % z dane 467 435   17 810   13 520   
Členské príspevky 1 900   72   55   
Kurzové zisky 47 236   1 800   1 366   
Úroky 22 534   859   652   
Spolu 35 900 751   1 367 856   1 038 404   

Náklady SKK USD EUR
Humanitárna pomoc    
Srí Lanka 11 741 332   447 357   339 610   
Indonézia 2 718 862   103 591   78 641   
Pakistan 1 512 587   57 631   43 751   
Libanon 1 154 055   43 971   33 380   
Rozvojová pomoc
Kosovo 5 553 399   211 590   160 628   
Afganistan 5 009 017   190 849   144 882   
Ukrajina 1 130 008   43 054   32 685   
Sudán 188 375   7 177   5 449   
Bosna a Hercegovina 157 642   6 006   4 560   
Rumunsko 56 366   2 148   1 630   
Srbsko 86 610   3 300   2 505   
Podpora ľudských práv
Barma 17 556   669   508   
Kuba 1 673 765   63 772   48 412   
Vzdelávacie programy na Slovensku    
Festival  Jeden svet 1 118 664   42 622   32 357   
Vzdelávacie projekty na školách 1 265 319   48 210   36 598   
Sociálne programy    
Program pre azylantov  1 761 261   67 106   50 943   
Pomoc bezdomovcom 20 000   762   578   
Prevádzkové náklady (nezaradené do 
projektov) 318 473   12 134   9 212   
Spolu 35 483 511   1 351 959   1 026 336   

 
OZ Človek v ohrození
Svätoplukova 1
821 09 Bratislava, SR
Tel.: 00421 2 5542 2254
Fax: 00421 2 5564 7707
cvo@changenet.sk
www.clovekvohrozeni.sk
www.peopleinperil.sk
 

http://www.clovekvohrozeni.sk/
mailto:cvo@changenet.sk
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