VÝROČNÁ SPRÁVA 2008
Občianske združenie Človek v ohrození

SLOVO NA ÚVOD

MILÍ PRIATELIA,
rok 2008 bol pre združenie Človek v ohrození rokom úspešného rozširovania rozbehnutých projektov, ale i rokom nových výziev.
Po prvý krát sme distribuovali humanitárnu pomoc v Barme, Moldavsku a Gruzínsku. Vo všetkých krajinách plánujeme pracovať i naďalej v Moldavsku sme už rozbehli projekt podpory investigatívneho
žurnalizmu, v Gruzínsku plánujeme v roku 2009 prispieť k zlepšeniu
životných podmienok utečencov z Abcházska.
Veľmi ma teší, že naše združenie otvorilo novú dlhodobú misiu
v zahraničí, a to na území afrického kontinentu, v západnej Keni, kde
naša terénna pracovníčka koordinuje projekt mikropôžičiek vidieckym ženám.
V roku 2008 sa nám tiež úspešne podarilo rozšíriť projekt „adopcií“
afganských detí pracujúcich na ulici, rozrástli sa aj naše projekty rozvojového vzdelávania na slovenských školách.
Rada by som na tomto mieste poďakovala všetkým našim donorom,
podporovateľom, členom nášho Klubu darcov, ktorí pravidelne prispievajú do tohto fondu urgentnej humanitárnej pomoci a tiež ľuďom,
ktorí nám poukázali 2% zo svojich daní. Bez Vás všetkých by naša pomoc ľuďom v ohrození nebola možná.
V čase aktuálne skloňovanej a všadeprítomnej globálnej krízy mi dovoľte na záver vyjadriť želanie, aby sme ani
v budúcnosti nezabúdali na skutočne krízové oblasti sveta.
S úctou,

Nora Beňáková
Výkonná riaditeľka
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O NÁS
Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková mimovládna organizácia založená v roku 1999 skupinou
novinárov, ktorým nebola ľahostajná situácia vo vojnou postihnutom Kosove. Prvou aktivitou bola práve pomoc
civilnému obyvateľstvu Kosova. Z výnosu našej prvej verejnej zbierky sme zrekonštruovali základnú školu v meste Glavičica.
Naším poslaním je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof
a autoritárskych režimov. Našimi projektmi na Slovensku sa snažíme prispieť k budovaniu otvorenej, tolerantnej
a solidárnej spoločnosti.
Naše aktivity možno rozdeliť do štyroch skupín- humanitárna pomoc, rozvojová pomoc, podpora ľudských
práv a vzdelávacie a informačné aktivity na Slovensku, kde patrí i Medzinárodný festival dokumentárnych filmov
Jeden svet.
Sme členom Platformy rozvojových mimovládnych organizácií na Slovensku a ako jediná slovenská organizácia
sme od roku 2007 partnerom Úradu pre humanitárnu pomoc Európskej komisie ECHO (Humanitarian Aid Office
of the European Commission).
Základnými princípmi našej práce je adresná pomoc a efektívne využívanie finančných zdrojov. Naši pracovníci cestujú do krízových oblastí sveta a za spolupráce s lokálnymi partnermi osobne dohliadajú nad použitím
finančných prostriedkov na konkrétny projekt v konkrétnom meste/regióne. V prípade použitia prostriedkov
z verejnej zbierky sa snažíme minimalizovať náklady na administráciu zbierky, aby neprerástli 10% vyzbieraných
prostriedkov (zákonom stanovená hranica je 15%).
Našou víziou je tolerantná a rozhľadená spoločnosť na Slovensku, ktorá prejavuje solidaritu s ľuďmi v núdzi, bez
ohľadu na geografické vzdialenosti a kultúrne či spoločenské odlišnosti.
Vďaka podpore verejnosti a donorských organizácií sme počas 9 rokov našej existencie mohli pomôcť tisíckam
ľudí v 20 krajinách.
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Členovia Správnej rady 2008
Andrej Bán – novinár a fotograf (predseda)
Pavol Makýš – aktivista, Partners for Democratic Change
Adam Novak – konzultant pre mimovládne rozvojové organizácie, Veľká Británia
Ivan Sýkora – podnikateľ, ISSO, s. r. o.
Juraj Jánošík – manažér, Národná banka Slovenska

Naši pracovníci 2008
Nora Beňáková – riaditeľka kancelárie
Matúš Plavecký – finančný manažér
Ľubica Mihalisková, Monika Miháliková, Lucia Kročilová – účtovníčky
Katarína Žitniaková (do marca 2008), Ivana Kullová (od apríla 2008) – komunikácia a PR

Humanitárne a rozvojové projekty
Marcela Ondeková – projektová manažérka (Afganistan)
Tatiana Žilková – projektová manažérka (Keňa, Moldavsko)
Edita Bednárová – terénna pracovníčka (Keňa)

Podpora ľudských práv
Ivana Kullová – projektová manažérka (Kuba)
Gabriela Šuvadová – projektová manažérka (diskusie o ľudských právach)

Vzdelávacie programy na slovenských školách
Lukáš Zajac – projektový manažér (Watch and Change- Jeden svet na školách)
Andrej Návojský – projektový manažér (Aktívne globálne školy)
Ivana Raslavská – projektová manažérka (Globálna dimenzia na vysokých školách)
Zuzana Nemčeková – projektová manažérka (Školské kluby Jeden svet)
Petra Szeghy – projektová manažérka (MultikulturART- spoznaj kultúru menšín)

Festival Jeden svet
Peter Važan – produkcia
Eva Zaťková – PR
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Človek v ohrození v médiách
V roku 2008 bolo o nás a našich aktivitách, vrátane festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, zverejnených
viac než 169 mediálnych výstupov.
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HUMANITÁRNA POMOC

KEŇA
Vlna násilia, ktorá vypukla v Keni po prezidentských a parlamentných voľbách 27. decembra 2007,
keď opozícia neuznala víťazstvo strany dovtedajšieho prezidenta Mwaia Kibakiho, si vyžiadala viac
ako 1 500 ľudských životov. Desaťtisíce ľudí boli donútené opustiť svoje príbytky a stratili tak nielen
všetok majetok, ale aj strechu nad hlavou.

V januári 2009 sme spoločne s organizáciami eRko - HKSD, Nadácia Integra a Slovenská katolícka charita vyhlásili
verejnú zbierku SOS Keňa na pomoc obetiam povolebného násilia v krajine. Do apríla 2008 sa prostredníctvom
zbierky vyzbieralo spolu 1 592 954 Sk (52 876,39 EUR). Vyslaná pracovníčka združenia osobne dohliadla na distribúciu pomoci nakúpenej z výťažku zbierky, ktorá bola koordinovaná partnerskými organizáciami Children´s
Garden, Nairobi Chapel, Africa Peace Point, farnosťou Langaz a Kenskou evanjelickou alianciou.

Distribuovaná humanitárna pomoc a iné aktivity

Lokalita

Strava, lieky a prístelky pre 220 detí v detskom domove Chidren´s Garden

Slum Kawangware, Nairobi

Pitná voda, strava, hygienické potreby a lieky pre viac než 60 rodín
v utečeneckom tábore

Tábor Jamhuri Show Grounds,
Nairobi

Pitná voda, základné potraviny, hygienické potreby a prikrývky pre 1 200
rodín

Slumy Kibera a Mathare,
Nairobi

Spolufinancovanie nákupu a distribúcie potravín a oblečenia pre 5 000
rodín a stavebného materiálu na rekonštrukciu obydlí pre 30 rodín

Eldoret

Spolufinancovanie nákupu a distribúcie potravín pre vyše 39 000 ľudí
v utečeneckom tábore

Kitale

Stretnutia a semináre pre viac ako 1 200 komunitných lídrov zamerané na
zmierenie a mierové spolužitie

Rôzne regióny Kene

Ďakujeme za podporu: individuálnym darcom do zbierky SOS Keňa
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BARMA
V máji 2008 postihol Barmu siedmy najničivejší cyklón v histórii, cyklón Nargis, ktorý si vyžiadal 130
000 obetí na životoch a takmer 2,5 milióna obyvateľov uvrhol do stavu núdze. Vládnuca vojenská
junta spočiatku bránila distribúcii humanitárnej pomoci a blokovala vstup zahraničných organizácií
do krajiny, neskôr však ustúpila bezprecedentnému tlaku verejnosti. Malým organizáciám, ako je
aj Človek v ohrození, s dobrými kontaktmi na miestnych aktivistov, vzniknutá situácia umožnila
pomáhať rýchlo a efektívne.

Bezprostredne po ničivom cyklóne Nargis sme v máji 2008 vyhlásili verejnú zbierku na pomoc obetiam cyklónu. Vďaka podpore slovenskej verejnosti sa podarilo vyzbierať 1 300 468 Sk (43 167,63 EUR), z nášho Klubu darcov sme navyše vyčlenili 218 814,26 Sk (7 263, 30 EUR). Pomoc vo forme potravín, liekov, oblečenia a celtoviny
distribuovali naši vyslaní pracovníci prostredníctvom miestnych dobrovoľníckych nerežimných skupín takmer
2 000 rodinám v oblasti Rangún a Labutta. Okrem toho sme financovali prepravné náklady dobrovoľníckych
skupín pôsobiacich v oblasti a opravu ôsmich vodných čerpadiel.
Zapojili sme sa tiež do projektu distribúcie pomoci koordinovaného našou partnerskou organizáciou Člověk
v tísni (CZ). V rámci tohto projektu bol výťažok zo zbierky použitý na nákup, dopravu a distribúciu humanitárneho materiálu (najmä potravín, prikrývok a základného oblečenia) celkovo 68 666 ľuďom v 36 dedinách v oblasti
Dedaye a Labutta.
Ďakujeme za podporu: individuálnym darcom do zbierky „SOS Barma“,
osobitne najväčšiemu darcovi- Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave
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GRUZÍNSKO
V auguste 2008 vstúpili ruské vojenské jednotky do gruzínskej separatistickej provincie Južné Osetsko
v reakcii na násilnosti, ktoré vypukli medzi gruzínskymi jednotkami a separatistami podporovanými
Ruskom. Niekoľkodňový vojenský konflikt a bombardovanie vyhnalo takmer 100 000 ľudí zo svojich
domovov v Južnom Osetsku a iných častiach Gruzínska.

V auguste 2008 sme na pomoc obetiam rusko- gruzínskeho konfliktu vyčlenili 124 166,57 Sk (4 121,58 EUR) z výnosu 2% z dane a 71 197 Sk (2 363,31 EUR) z nášho fondu rýchlej pomoci- Klubu darcov, a tiež vyhlásili verejnú
zbierku, ktorej výťažok dosiahol 46 066 Sk (1 529,11 EUR)
Do Gruzínska vycestoval predseda nášho združenia, fotograf a reportér, Andrej Bán. Okrem distribúcie základných potravín obyvateľom Gori, gruzínskeho mesta najviac postihnutého bombardovaním, sme v spolupráci
s českou partnerskou organizáciou Člověk v tísni (CZ) použili finančné prostriedky na organizáciu psychosociálneho post-traumatického tábora pre 36 detí s matkami v meste Ureki na konci septembra 2008.
Ďakujeme za podporu: : individuálnym darcom do zbierky SOS Gruzínsko
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MOLDAVSKO
V lete roku 2007 postihli Moldavsko extrémne suchá, najväčšie od rokov 1946-47. Podľa
medzinárodných odhadov mali následky na poľnohospodárstve a životnom prostredí rozmer
prírodnej katastrofy. Poľnohospodárstvo je najvýznamnejším sektorom moldavskej ekonomiky.

V priebehu marca 2008 sme v rámci projektu „Podpora pre roľníkov v Moldavsku po období sucha“ distribuovali
humanitárnu pomoc v podobe lokálne nakúpeného osiva, hnojiva a pohonných látok celkovo 1 012 roľníkom
v 21 regiónoch Moldavska, ktoré boli najviac postihnuté katastrofálnym suchom v lete 2007. Distribúcia bola
zabezpečená naším lokálnym partnerom St. George Peasants Cartel.
Ďakujeme za podporu: program MZV SR SlovakAid

9

Výročná správa 2008 • Občianske združenie Človek v ohrození

ROZVOJOVÁ POMOC

AFGANISTAN
Afganistan sa ako krajina bude ešte dlhé roky vyrovnávať s následkami vyše dvadsaťročného konfliktu
a vládnutia hnutia Taliban. Od roku 2004 sa aktívne zapájame do povojnovej obnovy krajiny, a to
najmä projektmi zameranými na komunitný socio-ekonomický rozvoj, podporu vzdelávacieho
systému, dodržiavanie ľudských práv žien a detí a budovanie demokratických inštitúcií.

Podpora zamestnanosti žien
Druhým rokom sme pokračovali v spolupráci s miestnou ženskou organizáciou Afghan Women Resource
Centre a umožnili desiatkam študentiek z Kábulu a Charikaru získať cenné vzdelanie v oblasti manažmentu,
administratívy, pedagogiky a žurnalistiky v rámci odborného inštitútu STEP. Certifikát o absolvovaní kurzu
v školskom roku 2007/2008 získalo 79 študentiek. Z celkového počtu 172 absolventiek z oboch pilotných rokov
projektu sa 10% zamestnalo počas prvého mesiaca a ďalších 50% do pol roka od ukončenia štúdia.
Ďakujeme za podporu: Program MZV SR SlovakAid a CIDA

Podpora ženských práv
V roku 2008 sme v spolupráci s Afghan Women Resource Centre pokračovali vo vzdelávacom programe pre mužov
zameranom na potláčanie násilia na ženách, podporu vzdelávania a zamestnanosti žien, občiansku participáciu
žien a tiež spoluprácu mužov a žien na komunitnom rozvoji. Programu, realizovaného v piatich afganských
provinciách, sa zúčastnilo spolu 630 mužov a 100 náboženských lídrov. V marci 2008 sme navyše zorganizovali
oslavu Medzinárodného dňa žien, v rámci ktorej 130 mužov i žien diskutovalo o probléme násilia na ženách.
Ďakujeme za podporu: Veľvyslanectvo USA na Slovensku
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Mediálne workshopy pre afganských študentov
V roku 2008 sme pre afganských študentov žurnalistiky a réžie v Kábule zorganizovali dva odborné workshopy.
Workshopu zameraného na žurnalistickú prácu v rádiu pod vedením riaditeľa Rádia Devín Silvestra Lavríka sa
zúčastnilo spolu 46 študentov. Workshop o dokumentárnom filme, ktorý viedla afganská dokumentaristka
Sahraa Karimi žijúca na Slovensku, bol určený 52 študentom. Použité technické vybavenie a počítačová technika
boli po skončení projektu darované Fakulte žurnalistiky Kábulskej univerzity.
Ďakujeme za podporu: Program MZV SR SlovakAid a CIDA

Adopčný program „Škola namiesto ulice“
Do programu adopcií na diaľku afganských detí pracujúcich na ulici, ktorý realizujeme od roku 2005 v spolupráci
s afganskou organizáciou Aschiana, sa v roku 2008 zapojilo vyše 70 jednotlivcov a skupinových darcov. Vďaka ich
podpore sme v danom roku umožnili vzdelávať sa 41 deťom. Kampaň podporila aj speváčka Jana Kirschner.
Ďakujeme za podporu: individuálnym darcom

11

Výročná správa 2008 • Občianske združenie Človek v ohrození

ROZVOJOVÁ POMOC

KEŇA
Keňa, rovnako ako mnohé iné africké krajiny, čelí hlbokým problémom vyplývajúcim z nízkej úrovne
ekonomického rozvoja, vysokého nárastu populácie a nedostatkov v spravovaní krajiny. Od roku
2007 sa venujeme aktivitám podporujúcim sociálne slabé skupiny obyvateľov v mestských slumoch
v Nairobi. V októbri 2008 sme tiež otvorili svoju stálu misiu v západnej Keni, v regióne s vysokou
nezamestnanosťou, vysokým podielom HIV/AIDS a kultúrnymi tradíciami zapríčinenou rodovou
nerovnosťou.

Podpora podnikania žien v západnej Keni
Cieľovou skupinou projektu sú vdovy, slobodné matky a samoživiteľky rodín. V rámci projektu sme v decembri
2008 v spolupráci s miestnou organizáciou ESVAK uskutočnili tréning podnikateľských schopností pre 60 žien,
volených zástupkýň 18 svojpomocných skupín, ktoré získané vedomosti ďalej odovzdali ostatným členkám.
Projekt pokračuje aj v roku 2009 - 200 žien dostane pôžičku na založenie, resp. rozšírenie drobného podnikania,
ako je napr. chov a predaj hydiny, či poskytovanie služieb (napr. krajčírske dielne, holičstvo, mlyn na obilie, atď.).
Ďakujeme za podporu: Program MZV SR SlovakAid

Podpora umelcov zo slumov
V roku 2008 sme prostredníctvom internetu uskutočnili veľkonočný a vianočný charitatívny predaj obrazov od
mladých umelcov žijúcich v slume Mukuru v Nairobi. Výnos z predaja v celkovej výške 260 121 Sk (8 634,44 EUR)
bol poukázaný neziskovej organizácii Mukuru Slum Development Program (MSDP), ktorá prevádzkuje galériu
a zabezpečuje pre deti, mládež a ženy v slume vzdelávacie programy, umelecké a športové krúžky, programy na
podporu zamestnania a prevenciu voči drogám a HIV/AIDS.
Ďakujeme za podporu: kupujúcim obrazov - darcom do verejnej zbierky
„Pomoc sociálne slabým skupinám obyvateľov v krajinách Afriky a Ázie“
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Školská zbierka „Lopta pre Afriku“
V mesiacoch máj a jún 2008 sme zorganizovali dobročinnú zbierku „Lopta pre Afriku“, do ktorej sa zapojilo
celkovo 62 slovenských základných a stredných škôl. Školy si sami organizovali športové podujatia, trhoviská a
iné benefičné aktivity, kde zbierali peniaze do zbierky. Výťažok v hodnote 141 507,50 Sk (4 697,19 EUR) putoval
organizácii MSDP v Nairobi, ktorá tieto prostriedky použila na nákup športových potrieb a dresov, školských
uniforiem a na organizáciu futbalového turnaja pre deti v slume Mukuru v septembri 2008. Kampaň podporilo
viacero známych osobností, medzi inými aj herečka Petra Polnišová či bývalý futbalista Dušan Tittel.
Ďakujeme za podporu: žiakom, študentom a pedagógom zúčastnených
slovenských škôl a individuálnym darcom
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MOLDAVSKO
Jedna z najmenej rozvinutých a najchudobnejších krajín Európy čelí mnohým problémom, ako
sú nízky ekonomický rast, masová emigrácia, nezamestnanosť a nerozvinutá infraštruktúra. Od
konca roka 2008 realizujeme projekt výmeny skúsenosti v oblasti investigatívneho žurnalizmu
medzi slovenskými a moldavskými novinármi.

Podpora nezávislých médií
V novembri a decembri 2008 sme vytipovali a kontaktovali 25 moldavských novinárov, ktorí sa v prvej polovici
roku 2009 zúčastnia tréningov v Moldavsku a študijnej cesty na Slovensko. Taktiež sme kontaktovali viaceré
slovenské médiá a novinárov s cieľom zapojiť ich do projektu. Koncom roka 2008 vznikol podkladový materiál pre
moldavských žurnalistov obsahujúci 7 vybraných investigatívnych reportáží slovenských žurnalistov ocenených
Novinárskou cenou OSF 2007.
Ďakujeme za podporu: National Endowment for Democracy
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BOSNA
A HERCEGOVINA
Projektom integrovaného vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami v Bosne a Hercegovine sa
venujeme od roku 2006. V rokoch 2007- 2008 sme projekt rozšírili na tri kantóny v krajine.

Integrované vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami
V máji 2008 sme zorganizovali študijnú cestu piatich odborníkov na sociálnu inklúziu z Bosny a Hercegoviny do
Bratislavy a Viedne, počas ktorej navštívili viacero organizácií a domovov sociálnych služieb. Pobyt nadväzoval
na odborné semináre, ktoré sme spolu s partnerskými organizáciami Hilfswerk Rakúsko, Hilfswerk Bosna
a Hercegovina a Centrum Vladimíra Nazora zorganizovali v roku 2007 v troch kantónoch. Na seminároch sa
zúčastnilo spolu 169 pedagógov, ktorí sa oboznámili s modernými metódami ako uľahčiť integráciu detí so
špeciálnymi potrebami do bežných škôl.
Ďakujeme za podporu: Regional Partnership Programme
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PODPORA ĽUDSKÝCH PRÁV

KUBA
Kuba aj po prevzatí moci Raúlom Castrom naďalej zostáva krajinou s totalitným režimom, kde
sa porušujú najmä občianske a politické práva. Aktivity na podporu politických väzňov na
Kube vyvíjame od konca roka 2002. Spolupracujeme tiež s nezávislými kubánskymi učiteľmi
a neformálnymi vzdelávacími centrami.

Podpora rodín politických väzňov
V roku 2008 naši spolupracovníci distribuovali finančnú pomoc siedmim rodinám politických väzňov na Kube.
Pomoc bola odovzdaná z výťažku verejnej zbierky vedenej v spolupráci s Nadáciou Pontis, vďaka ktorej sa počas
5 rokov podarilo vyzbierať viac ako 880 000 Sk (29 210,65 EUR).
Vo februári 2008 Bratislavu na naše pozvanie navštívili významní predstavitelia kubánskeho disentu, prepustený
politický väzeň Héctor Palacios Ruiz a jeho manželka, koordinátorka projektu nezávislých knižníc a predstaviteľka
hnutia Dámy v bielom, Gisela Delgado Sablón. Obaja disidenti sa stretli s poslancami Národnej rady SR a médiami,
zúčastnili sa tiež verejnej diskusie v Bratislave.
Pri príležitosti 5. výročia masového zatýkania kubánskych disidentov sme spoločne s Nadáciou Pontis zorganizovali
17. marca 2008 Pochod solidarity cez centrum Bratislavy. Približne 50 účastníkov pochodu nieslo symbolicky nad
hlavou biely dáždnik, ktorý často nesú kubánske Dámy v bielom počas svojho pochodu každú nedeľu v štvrti
Miramar v Havane. Pochodu sa zúčastnil i bývalý politický väzeň Osvaldo Alfonso Valdés, ktorý v súčasnosti žije
v exile vo Švédsku.
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Podpora neformálneho vzdelávacieho sektora
V roku 2008 sme pre kubánskych nezávislých učiteľov a centrá neformálnej výučby vytvorili pokračovanie príručky
„Debatné krúžky“, tentoraz so zameraním na etickú výchovu. Cieľom príručky, ktorá bude na Kube distribuovaná
v priebehu roka 2009, je ponúknuť kubánskym pedagógom interaktívne metódy výučby o témach, ktoré napriek
kľúčovej úlohe pri rozvoji mladej osobnosti, absentujú v oficiálnom, štátnom, vzdelávacom systéme, ako je
napríklad empatia, tolerancia, či schopnosť stanovovať si životné ciele.
Začiatkom roka 2008 sme tiež vydali publikáciu„Môj život na Slovensku – včera a dnes“, obsahujúcu preklady troch
najlepších textov slovenských stredoškolákov, ktorí sa zapojili do súťaže „Priblíž svoj život rovesníkom na Kube“.
Cieľom publikácie, ktorá bude distribuovaná na Kube prostredníctvom siete nezávislých knižníc a neformálnych
vzdelávacích centier je, aby mladí Kubánci mali možnosť dozvedieť sa, aké sú výhody a nevýhody života
v slobodnej krajine priamo od svojich rovesníkov na Slovensku, a nie prostredníctvom cenzurovaných médií.
Ďakujeme za podporu: individuálnym darcom do verejnej zbierky
„Pomoc rodinám kubánskych politických väzňov“ , National Endowment for Democracy, Center for a Free Cuba
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BARMA
Od roku 2006 informujeme slovenskú verejnosť o brutalite vojenského režimu a potláčaní ľudských
práv v Barme prostredníctvom organizovania návštev barmských aktivistov, ako aj filmových
premietaní a diskusií. V roku 2008 sme na Slovensku po prvý krát uskutočnili charitatívny predaj na
podporu barmských politických väzňov.

Verejná kampaň na podporu politických väzňov
Počas najväčšieho slovenského hudobného festivalu Pohoda v Trenčíne (júl 2008) mali návštevníci možnosť
zakúpiť si v našom stánku tradičné textilné výrobky vyrobené komunitou barmských utečencov v Thajsku, ako aj
tričká a odznaky Free Burma, a podporiť tak rodiny barmských politických väzňov. Dobročinný predaj pokračoval
prostredníctvom internetu až do konca roka 2008. Zisk z predaja bol poukázaný Asociácii na podporu politických
väzňov (AAPP), ktorá ho následne distribuovala medzi rodiny politických väzňov v Barme.
Ďakujeme za podporu: kupujúcim darcom do verejnej zbierky
„Pomoc sociálne slabým skupinám obyvateľov v krajinách Afriky a Ázie“

Aktivisti na Slovensku
V októbri 2008 navštívili Slovensko na naše pozvanie dvaja ľudsko-právni aktivisti z Barmy a Taiwanu. Zorganizovali
sme pre nich stretnutia s mimovládnymi organizáciami, na ktorých sa dozvedeli viac o vývoji občianskej
spoločnosti a transformačnom procese. Návšteva sa uskutočnila v spolupráci s organizáciou Člověk v tísni (CZ).
Ďakujeme za podporu: Člověk v tísni
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DISKUSIE O ĽUDSKÝCH
PRÁVACH
S cieľom zvyšovania povedomia v oblasti ľudských práv vo svete a získania podpory za ich
dodržiavanie u slovenskej verejnosti, médií a politikov organizujeme od roku 2000 premietania
filmov spojené s diskusiami, na ktoré sa snažíme pozývať aktivistov, disidentov a novinárov.

Od júna 2008 do novembra 2009 realizujeme cyklus diskusií „Ľudské práva - svet a my“. V rámci projektu sa v roku
2008 uskutočnili tri diskusie spojené s premietaním o konkrétnych ľudských právach vo vybraných krajinách
sveta (Čína, Afganistan, Rusko). Súčasťou každej diskusie bolo i porovnanie danej ľudsko- právnej situácie so
súčasnou i minulou realitou na Slovensku. Doplnkovými aktivitami ku každému uskutočnenému podujatiu
boli dve diskusie na vybraných stredných/ vysokých školách a stretnutie hosťa s predstaviteľom Ministerstva
zahraničných vecí SR.
Ďakujeme za podporu: mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus
a štátny rozpočet Slovenskej republiky
V máji 2008 sme zorganizovali verejné premietanie spojené s diskusiou a hudobným predstavením nazvané
„Tolerantní, netolerantní – Islam a my“, ktorého cieľom bola podpora inter- kultúrneho dialógu.
Ďakujeme za podporu: Anna Lindh Foundation
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ROZVOJOVÉ
VZDELÁVANIE
NA SLOVENSKÝCH
ŠKOLÁCH
Projekty rozvojového vzdelávania, ktoré vyvíjame od roku 2004, 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
na osobnú angažovanosť. Cieľom rozvojového vzdelávania je aj prinášať nové formy a metódy
vzdelávania a napomôcť tak k rozvoju moderného vyučovania na Slovensku.

Globálna dimenzia na vysokých školách
Hlavným zámerom projektu bolo skvalitnenie výučby v oblasti rozvojovej problematiky na Fakulte medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (FMV EU) a rozšírenie doterajších skúseností aj na ďalšie slovenské
vysoké školy. Na FMV EU sme pokračovali v modernej a interaktívnej forme výučby voliteľného predmetu
„Medzinárodná rozvojová pomoc a spolupráca“. Okrem toho sme uskutočnili školenie pre vysokoškolských
pedagógov, ktoré bolo venované implementácii globálnych rozvojových tém a interaktívnych metód do
vyučovania na vysokých školách na Slovensku. Zrealizovali sme aj dve školenia pre študentov z viacerých
slovenských vysokých škôl v oblasti profesionálnej rozvojovej a humanitárnej pomoci a dobrovoľníctva.
Ďakujeme za podporu: Program MZV SR SlovakAID

Aktívne globálne školy
Cieľom medzinárodného trojročného projektu bolo vytvoriť sieť aktívnych škôl v siedmich krajinách, kde si žiaci
prostredníctvom každodenných zmien na škole uvedomia vzájomnú prepojenosť správania školy s globálnymi
témami. Žiaci sa snažili preskúmať fungovanie školy a postupnými zmenami prispieť k zodpovednejšiemu
správaniu škôl v oblasti klimatických zmien, spravodlivejšieho obchodu a ľudských práv. V druhom roku sa
do projektu zapojilo 10 základných a stredných škôl na Slovensku, ktoré znižovali energetickú spotrebu školy,
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oboznamovali žiakov o výrobkoch spravodlivého obchodu, alebo sa zapojili do kampaní na ochranu ľudských
práv. Možnosť vymieňať si nápady a skúsenosti mali zapojené školy prostredníctvom interaktívnej webovej
stránky www.globalactionschools.org. V rámci projektu vznikol edukačný film a metodická príručka, ktoré budú
distribuované na 200 škôl začiatkom roka 2009.
Ďakujeme za podporu: Európska komisia, Program Europaid

Watch and Change – Jeden svet na školách
V rokoch 2008 - 2011 realizujeme už tretie pokračovanie projektu Jeden svet na školách, ktorého cieľom je využitie
potenciálu dokumentárneho filmu ako nástroja na vzdelávanie o rôznych aktuálnych, prevažne globálnych
témach na stredných školách. Projekt sa po prvý krát uskutočňuje na medzinárodnej úrovni - v spolupráci s
partnermi z Česka, Poľska a Estónska. V roku 2008 sme zorganizovali školenie pre pedagógov, zamerané na
využívanie dokumentárneho filmu a iných audiovizuálnych techník vo výučbe. Začali sme tiež pripravovať
metodickú príručku na vybrané témy, ako napr. HIV/AIDS, deti ulice, demokracia, rozvojová pomoc, nášľapné
míny, presun výroby do rozvojových krajín a zodpovedné spotrebiteľské správanie.
Ďakujeme za podporu: Európska komisia, Program Europaid

Filmové kluby Jeden svet
Projekt je súčasťou väčšieho projektu „Watch and Change – Jeden svet na školách“. Jeho hlavným cieľom je
motivovať aktívnych mladých ľudí, stredoškolákov, aby vo svojom voľnom čase vytvorili sieť školských klubov,
kde by sa premietali dokumenty z festivalu Jeden svet. Lídri školských klubov tak dostanú priestor priblížiť rôzne
aktuálne, prevažne globálne témy, svojim spolužiakom. V roku 2008 bolo do projektu zapojených 17 filmových
klubov zo 16 slovenských miest, ktoré zorganizovali dokopy 49 premietaní s účasťou viac ako 1 040 návštevníkov.
Pre klubových lídrov sme zorganizovali 2 stretnutia. Projekt pokračuje do roku 2011.
Ďakujeme za podporu: Európska komisia, Program Europaid

MultikulturART – spoznaj kultúru menšín
Cieľom projektu je podporiť multikultúrne porozumenie v regiónoch Slovenska a zvýšiť tak toleranciu komunity
voči menšinám žijúcim v jej okolí (Rómovia, utečenci, imigranti, etnické menšiny). Do projektu je zapojených 9
stredných škôl. V októbri 2008 sme vyškolili 18 pedagógov zo zúčastnených škôl v oblasti multikultúrnej výchovy.
Vybraní 3 žiaci z každej školy sa tiež zúčastnili jesennej školy v Banskej Štiavnici, ktorá bola zameraná najmä
na mediálnu výchovu a praktické zručnosti ako zvolenie a umelecké spracovanie témy. Dôležitou súčasťou
jesennej školy bola práca v rómskej komunite, v obci Šobov. V roku 2009 pripravia žiaci v spolupráci s pedagógmi
multimediálny projekt, ktorého výstupom bude film, výstava fotografií alebo divadelné predstavenie na zvolenú
multikultúrnu tému.
Ďakujeme za podporu: Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus
a štátny rozpočet Slovenskej republiky
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FESTIVAL JEDEN SVET
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov, ktorý na Slovensku organizujeme od roku 2000 ako
sesterské podujatie českého festivalu Jeden svět, je jediným kultúrnym podujatím u nás, ktoré sa
komplexne zaoberá globálnymi témami, otázkami ľudských práv a situáciou v krízových oblastiach
sveta. Cieľom festivalu je prostredníctvom projekcií dokumentárnych filmov a následných diskusií
prispieť k budovaniu otvorenej, tolerantnej a empatickej spoločnosti.

9. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet sa konal v Bratislave od 12. do 16.
novembra 2008. Počas 5 festivalových dní sa v 8 kinosálach predstavilo 75 filmov z desiatok krajín v 8 tematických
sekciách. Festival tento rok privítal spolu 14 000 návštevníkov, vrátane 3 000 žiakov základných a stredných škôl,
ktorí navštívili bezplatné dopoludňajšie projekcie.
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Do propagácie festivalu sa svojimi recenziami na vybrané filmy zapojilo viacero slovenských osobností, medzi
inými sociologička Iveta Radičová, moderátorka Adela Banášová alebo karikaturista Shooty.
Hlavnými témami boli tento rok témy islam, Čína, porušovanie ľudských práv v Rusku, či globalizácia. Novinkou
9. ročníka bola sekcia Slovenský dokumentárny film 2007/08, kde domáce autorské dokumenty posudzovala
štvorčlenná medzinárodná porota, ktorá udelila čestnú Cenu Jedného sveta pre slovenský dokumentárny film
2007/08 (film Jara Vojteka Malá domov).
Filmovú prehliadku obohatilo 7 verejných diskusií so 14 hosťami, 3 sprievodné výstavy (Barma, Gruzínsko)
a 2 koncerty. Víťazným filmom festivalu sa na základe diváckeho hlasovania stal film americkej režisérky Lisy
F. Jackson Kongo – hlboké ticho, ktorý odkrýva problém znásilňovania žien v Demokratickej republike Kongo
vojakmi ich vlastnej armády.
Na slávnostnom otvorení festivalu bola v poradí už šiesty krát udelená Cena Človeka v ohrození za prácu
v krízových oblastiach sveta, tentoraz Správna rada združenia ocenila prácu Miroslava Lajčáka, Vysokého
predstaviteľa medzinárodného spoločenstva v Bosne a Hercegovine.
Festival od konca roka 2008 do konca apríla 2009 putuje po 19 slovenských mestách.
Ďakujeme za podporu: Západoslovenská energetika, a.s., Nadácia Slovenskej sporiteľne,
Ministerstvo kultúry SR, veľvyslanectvá a ostatní partneri
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PODPORA NAŠICH
AKTIVÍT FORMOU 2%
Z DANE
Každoročne oslovujeme svojich podporovateľov a verejnosť so žiadosťou o podporu formou
darovania 2% z dane. Vyzbierané prostriedky používame v prípade neočakávaných prírodných
katastrof a konfliktov, na projekty zamerané na zlepšenie života v krajinách, v ktorých dlhodobo
vyvíjame svoje aktivity, taktiež na vzdelávacie a informačné aktivity o ľudských právach a globálnych
problémoch na Slovensku. Určitú časť prostriedkov používame na organizačný rozvoj a fungovanie
združenia, vrátane prípravy nových projektov.

Spolu použitá suma v roku 2008: 487 742,70 Sk (16 190,10 EUR)
Humanitárna a rozvojová pomoc – spolu 173 347,95 Sk (5 754,10 EUR) – 36%:
· 10 819,54 Sk (359,14 EUR) – SOS Keňa – cestovné výdavky spojené s vyslaním dobrovoľníčky združenia
do Kene - zabezpečenie distribúcie a kontrola materiálnej pomoci z výnosu zbierky SOS Keňa
· 124 166,57 Sk (4 121,58 EUR) – SOS Gruzínsko – realizácia psycho- sociálneho post- traumatického
tábora pre deti v Gruzínsku, nákup potravín, cestovné výdavky dobrovoľníka združenia
· 26 000 Sk (863,04 EUR) – Adopčný program pre Afganistan - administrácia programu adopcií detí ulice
v Kábule
· 12 361, 84 Sk (410,34 EUR) – náklady spojené so študijnou cestou expertov na sociálnu inklúziu z Bosny a Hercegoviny do SR

Vzdelávacie programy na Slovensku a podpora ľudských práv – spolu 211 790,70 Sk
(7 030,16 EUR) – 43%:
· 11 104 Sk (368,59 EUR) – finančná pomoc rodine ľudsko-právnej aktivistky z Barmy, ktorá žije v azyle
v Thajsku
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· 6 768,50 Sk (224,67 EUR) – náklady spojené s pozvaním a vybavovaním štipendia a štúdia na Slovensku
pre ľudsko-právnu aktivistku z Barmy
· 4 712,67 Sk (156,43 EUR) – realizovanie projekcie a diskusie na tému ľudských práv v Barme počas Festivalu Pohoda- cestovné náklady hostí diskusií a organizačného tímu združenia
· 4 157,39 Sk (138 EUR) – náklady na spracovanie miezd pre organizačný tím festivalu Jeden svet Organizačný rozvoj a fungovanie združenia – spolu 61 400,33 Sk (2 038,12 EUR) – 25%:
· 80 010,85 Sk (2 655,88 EUR) – organizačné práce na festivale Jeden svet
· 9 000 Sk (298,75 EUR) – prenájom techniky v rámci vzdelávacieho projektu na slovenských školách s témou Miléniových rozvojových cieľov
· 96 037,29 Sk (3 187,85 EUR) – cestovné a organizačné náklady spojené s projektmi MultikulturART a cyklom debát Ľudské práva – svet a my

Organizačný rozvoj a fungovanie združenia – spolu 102 604,05 Sk (3 405,83 EUR) –
21%:
· 4 773 Sk (158,43 EUR) – cestovné náklady pracovníka združenia, realizujúceho prieskum potrieb barmských utečencov v Thajsku
· 97 117,05 Sk (3 223,70 EUR) – odpisy a lízing auta združenia, používaného na cesty na rozvojové projekty
do zahraničia, alebo na vzdelávacie podujatia pre školy a pre verejnosť na Slovensku
· 714 Sk (23,70 EUR) – náklady na internetovú stránku jedensvet.sk a clovekvohrozeni.sk

Vzdelávacie programy na Slovensku
a podpora ľudských práv 43%

Humanitárna a rozvojová pomoc 36%

Organizačný rozvoj a fungovanie združenia 21%
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Výnosy 2008

SKK

EUR

Verejné zdroje

6 679 301

221 712

SlovakAid (SAMRS)

2 843 618

94 391

EuropeAid

2 794 770

92 769

OSF/EEA Grants/Norway Grants

670 310

22 250

Ministerstvo kultúry SR

300 000

9 958

Úrad vlády SR

55 603

1 846

Mesto Banská Štiavnica

15 000

498

Grantové inštitúcie, nadácie, veľvyslanectvá

5 077 853

168 554

United Nations Development Programme

1 891 871

62 799

Regional Partnership Programme

902 124

29 945

National Endowment for Democracy

694 701

23 060

Center for a Free Cuba

658 225

21 849

Zastupiteľské úrady v SR

534 220

17 733

Nadácia Slovenskej Sporiteľne

300 000

9 958

Anna Lindh Foundation

64 502

2 141

Iné malé granty

32 210

1 069

Firmy a individuálni darcovia

3 596 328

119 376

Verejné zbierky

1 824 720

60 570

Dary a fin. príspevky od jednotlivcov a firiem

623 616

20 700

2 % z dane

487 719

16 189

Ostatné príjmy od jednotlivcov a firiem

452 191

15 010

Klub darcov

208 082

6 907

Iné výnosy

81 391

2 702

Kurzové zisky a halierové vyrovnania

75 406

2 503

Úroky

3 887

129

Ostatné iné výnosy

2 098

70

Spolu

15 434 873

512 344

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
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Náklady 2008

SKK

EUR

Humanitárna pomoc

3 733 032,55

123 913,98

Moldavsko

2 003 123,79

66 491,53

Barma

1 483 613,15

49 246,93

Gruzínsko

235 476,07

7 816,37

Keňa

10 819,54

359,14

Rozvojová pomoc

3 964 482,14

131 596,70

Afganistan

2 625 421,88

87 148,04

Bosna a Hercegovina

646 323,18

21 454

Keňa

628 460,27

20 861,06

Moldavsko

64 276,81

2 133,60

Podpora ľudských práv

1 857 331,39

61 652,11

Kuba

1 362 024,33

45 210,93

Diskusie v SR

371 426,77

12 329,11

Barma

123 880,29

4 112,07

Vzdelávacie programy

5 717 869,53

189 798,50

Rozvojové vzdelávanie na školách

4 174 963,13

138 583,39

Festival Jeden svet

1 538 193,73

51 058,68

Vzdelávacie aktivity v SR

4 712,67

156,43

Prevádzkové náklady v SR a rozvoj organizácie

467 625,37

15 522,32

Spolu

15 740 340,98

522 483,60

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
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FINANČNÁ SPRÁVA

Štruktúra výnosov 2008

Verejné zdroje 43%

Grantové inštitúcie, nadácie, veľvyslanectvá 33%

Firmy a individuálni darcovia 23%

Iné výnosy 1%

Štruktúra nákladov 2008

Rozvojová pomoc 25%
Vzdelávacie programy 36%
Humanitárna pomoc 24%
Podpora ľudských práv 12%
Prevádzkové náklady v SR a rozvoj organizácie 3%
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KLUB DARCOV

KLUB DARCOV
Členom Klubu darcov OZ Človek v ohrození sa môže stať každý, kto na pravidelnej mesačnej
báze bude zasielať na účet združenia príspevok minimálne 2 EUR (60,25 Sk). Vašimi príspevkami
nám pomáhate vytvárať fond rýchlej pomoci, použiteľný v prípadoch humanitárnych kríz
či neočakávaných udalostí. Ak sa chcete stať členom Klubu darcov, kontaktujte nás na
info@clovekvohrozeni.sk

V roku 2008 sme použili financie z Klubu darcov v celkovej výške 290 011,26 Sk (9 626,61 EUR) nasledovne:
· 218 814,26 Sk (7 263, 30 EUR) – SOS Barma – nákup potravín a distribúcia materiálnej pomoci pre obete
cyklónu Nargis v Barme v máji a júni 2008
· 71 197 Sk (2 363,31 EUR) – SOS Gruzínsko – realizácia psychosociálneho post-traumatického tábora pre
deti v Gruzínsku po rusko- gruzínskom konflikte v septembri 2008
Členovia Klubu darcov dostávajú každý rok výročnú správu združenia, každé tri mesiace elektronický newsletter
s informáciami o našich aktivitách a použití vyzbieraných prostriedkov, ako aj priebežné pozvánky na naše
podujatia. Každý člen má tiež nárok na bezplatnú permanentku počas Medzinárodného festivalu dokumentárnych
filmov Jeden svet.
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