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Príhovor predsedu
Správnej rady
Milí priatelia,
v roku 2009 oslávilo združenie Človek
v ohrození desať rokov svojej existencie.
Keď som túto organizáciu spolu s priateľmi
novinármi v roku 1999 zakladal, inšpirovala
nás česká organizácia Člověk v tísni. Išlo
nám o autentickú a čitateľnú alternatívu
voči veľkým medzinárodným humanitárnym
organizáciám, ktoré pôsobia aj na Slovensku.
Pomoc ľuďom v krízových oblastiach
sveta organizujú mnohí, som však hrdý na to,
že Človek v ohrození sa stal známy tým, že
je „človekom terénu“. Ak mám spomenúť iba
jedno kritérium našej práce, je to adresnosť.
Adresnosť podľa potrieb komunít v dotknutých krajinách, ale aj adresnosť pre darcov na
Slovensku, aby videli, aké je využitie ich darov.
V priebehu desiatich rokov našej činnosti
máme preukázateľné výsledky vo viac než
dvadsiatich krajinách. Nemenej významnou
formou našich pestrých aktivít je však aj
kultivácia verejnosti na Slovensku smerom
k vyššej empatii a citlivosti voči najvážnejším
problémom sveta.
Rok 2009 bol pre združenie úspešným
rokom v pokračovaní dlhodobejších projektov, i spustení nových aktivít – rozbehli sme
projekty na podporu občianskej spoločnosti
v Moldavsku a Srbsku, trénovali potenciálnych
humanitárnych pracovníkov pre budúce misie,
v bratislavských uliciach tiež zorganizovali
verejné akcie upozorňujúce na porušovanie
Príhovor

ľudských práv v Barme, Číne či na Kube. V rámci
našich projektov globálneho vzdelávania sme
spolu s medzinárodnými partnermi ako prví
na Slovensku rozbehli projekt, ktorý prepája
európske, aj slovenské, školy so školami
v Afganistane.
Bez vašej podpory by dosiahnutie nášho
okrúhleho výročia nebolo možné. V mene celej
organizácie preto ďakujem všetkým donorom,
podporovateľom, členom nášho Klubu darcov,
ktorí pravidelne prispievajú do tohto fondu
urgentnej humanitárnej pomoci a tiež vám,
ktorí ste nám poukázali 2 % zo svojich daní.
Na záver jedno veľké poďakovanie do
vnútra organizácie. Patrí Nore Beňákovej,
ktorá združenie Človek v ohrození viedla ako
výkonná riaditeľka osem rokov. Práve pod
jej vedením sa z pôvodne malej skupinky
„nadšencov“ stala profesionálna organizácia,
rešpektovaná doma i v zahraničí. Nora s nami
zostáva i naďalej, ako riaditeľka festivalu
Jeden svet, čo ma veľmi teší. Pevne verím, že
aj v ďalšej desaťročnici bude organizácia rovnako úspešne viesť a rozširovať svoje projekty
v krízových oblastiach sveta i na Slovensku.

Andrej Bán

zakladateľ združenia Človek v ohrození
a predseda Správnej rady

Príhovor
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Foto na prvej strane

Foto

© O. Kováčiková, Warsaj,
provincia Takhar,
Afganistan, jún 2009:
Dievčatá hrajú volejbal
pred školou Bibi Aisha

© K. Ďurovková, Bratislava,
SR, august 2009:
Pracovníci združenia spolu
s ďalšími účastníkmi na
happeningu „Napíš svoj
odkaz pre Aun Schan Su Ťij“

O nás
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Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková
mimovládna organizácia založená v roku 1999 skupinou novinárov, ktorým nebola ľahostajná situácia vo
vojnou postihnutom Kosove.

Naším poslaním je
účinne pomáhať ľuďom,
ktorí trpia dôsledkami
vojnových konfliktov,
prírodných katastrof a
autoritárskych režimov.
Projektmi na Slovensku sa snažíme prispieť
k budovaniu otvorenej,
tolerantnej a solidárnej
spoločnosti.

Foto
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© Archív O. Kováčikovej,
Warsaj, provincia Takhar,
Afganistan, apríl 2009:
Terénna pracovníčka
združenia Olympia
Kováčiková s dievčatami
neďaleko školy Bibi Aisha

O nás

Naše aktivity možno rozdeliť do štyroch
skupín – humanitárna pomoc, rozvojová
spolupráca, podpora ľudských práv a vzdelávacie a osvetové aktivity na Slovensku,
kde patrí i Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet.

O nás
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Foto

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).

V prípade použitia
prostriedkov z verejnej zbierky minimalizujeme náklady na
realizáciu zbierky tak,
aby nepresiahli 10%
vyzbieraných prostriedkov. V prípade
dlhodobých fundraisingových kampaní
minimalizujeme
náklady na administráciu kampane do 5%
vyzbieraných prostriedkov (Klub darcov Človeka v ohrození; program „Škola
namiesto ulice“).

© G. Šuvadová, Bratislava,
SR, jún 2009:
Projektová manažérka
Katka Ďurovková s budhistickým mníchom Ashinom
Sopakom, ktorý na pozvanie
združenia diskutoval o Barme

Základnými princípmi našej práce je adresná pomoc
a efektívne využívanie finančných zdrojov. V prípade
humanitárnej krízy sa podľa zváženia kritéria čo
najväčšej efektívnosti využitia finančných zdrojov
vždy rozhodneme, či naši pracovníci priamo vycestujú
do krízových oblastí sveta alebo zvolíme spoluprácu
s medzinárodnými partnermi, ktorí sú už etablovaní
v danom teréne. Pri všetkých našich humanitárnych
a rozvojových projektoch vyvíjame aktivity v spoločnej
koordinácii s lokálnymi partnermi v konkrétnom
meste/regióne.

O nás
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Rovnako ako pri práci samotnej i pri
informovaní o našich humanitárnych
a rozvojových aktivitách dodržiavame
pravidlá etiky a úcty k človeku.
Pri dokumentovaní našich aktivít v teréne a ich prezentovaní verejnosti sa
vyhýbame zobrazovaniu trpiacich ľudí,
a tým rešpektujeme ich dôstojnosť.

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.

Foto
© A. Bán, Mazar-e-Šarif,
Afganistan, október 2009:
Projektový manažér Andrej
Návojský počas návštevy
partnerskej školy v Camp
Tasadi Kamaz na predmestí
Mazar-e-Šarif

Vďaka podpore verejnosti a donorských
organizácií sme počas desiatich rokov našej existencie mohli pomôcť tisíckam ľudí
v dvadsaťjeden krajinách sveta.

O nás
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10 rokov Človeka v ohrození
Skupina slovenských novinárov na čele
s Andrejom Bánom zakladá OZ Človek
v ohrození s cieľom pomáhať v krízových
oblastiach sveta

1999

Organizujeme našu prvú verejnú zbierku, z výnosu
ktorej zrekonštruujeme školu v kosovskom
meste Glavičica postihnutom vojnou

Na Slovensku organizujeme prvý ročník festivalu dokumentárnych
filmov Jeden svet

Vyhlasujeme verejnú zbierku SOS Čečensko, z výnosu ktorej vypravíme spoločný česko- slovenský konvoj
s humanitárnou pomocou do obce Alchan-Jurt

Začíname s pravidelným organizovaním diskusií
pre slovenskú verejnosť na tému porušovania
ľudských práv v zahraničí (Bielorusko, Izrael
a Palestína, Irak, Severná Kórea, Kuba,..) za účasti
aktivistov, novinárov a odborníkov zo zahraničia

2000

Vyhlasujeme verejnú zbierku SOS
Srbsko, vďaka ktorej nakúpime
potraviny pre deti kosovských
utečencov žijúcich v športovej
hale na okraji Belehradu

2001

2002

V Srbsku a Rumunsku distribuujeme
technické a učebné pomôcky krajanským komunitám Slovákov

Pozývame na Slovensko
predstaviteľa bieloruskej
opozície, Vincuka Viačorku
Vyhlasujeme verejnú zbierku SOS Povodne, vďaka ktorej
financujeme rekonštrukciu budov a distribúciu humanitárnej pomoci ľuďom
postihnutým povodňami v Čechách i na
Slovensku

Rozbiehame projekty výmeny
skúseností medzi kosovskými
a slovenskými novinármi

Vyhlasujeme verejnú zbierku na pomoc
rodinám kubánskych politických väzňov

Na Slovensku organizujeme diskusie a televízne debaty o ľudských právach a krízových
oblastiach sveta Ľudia v ohrození

Spolu s Nadáciou Pontis organizujeme zbieranie
podpisov poslancov NR SR a významných osobností na nomináciu kubánskeho
disidenta Osvalda
Payá na Nobelovu cenu za mier
a pozývame ho
na Slovensko

2003

Na festivale Jeden svet po prvý krát vyhlasujeme Cenu
Človeka v ohrození za pomoc krízovým oblastiam sveta

O nás
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V Afganistane otvárame našu
prvú dlhodobú misiu v zahraničí a rozbiehame projekty na
podporu vzdelávacieho systému a ženských práv

Na Kube podporujeme rodiny politických
väzňov a nezávislých intelektuálov

2004
Vyhlasujeme
verejnú
zbierku SOS Ázia, ktorej
historicky najvyšší výnos,
16,5 milióna Sk, použijeme
na obnovu budov a programy obnovy živobytia na Srí
Lanke a v Indonézii

Vyhlasujeme verejnú zbierku SOS
Irán, z výnosu
ktorej financujeme stavbu školy
v južnom Bame

Na Slovensku realizujeme
náš prvý projekt globálneho vzdelávania, Panáčik
pre Afganistan

Vyhlasujeme verejnú zbierku SOS Pakistan, z výnosu ktorej distribuujeme humanitárnu pomoc v ťažko dostupných oblastiach krajiny postihnutej zemetrasením

2005
Rozširujeme náš
vzdelávací program na slovenských školách o
projekty Panáčik
pre utečencov,
Jeden svet na
školách a Kluby
Jeden svet

Na Slovensku realizujeme projekty sociálnej a jazykovej
asistencie azylantom a žiadateľom o azyl

Spúšťame program podpory vzdelávania afganských detí pracujúcich na ulici
Škola namiesto ulice

V Kosove rozširujeme naše
projekty o podporu občianskej spoločnosti a podporu
zamestnanosti mládeže

Na Ukrajine realizujeme projekt podpory
mimovládneho sektora
Na Srí Lanke po 18 mesiacoch
uzatvárame našu misiu, počas ktorej sme postavili dedinu
s 35 domami a kompletnou infraštruktúrou

Vyhlasujeme verejnú zbierku SOS Libanon, z výnosu ktorej organizujeme psychosociálne aktivity v južnom Libanone
postihnutom konfliktom medzi Izraelom
a hnutím Hizballáh

2006

Vysielame odborníkov na oblasť transformácie
na Kubu

Na Slovensku rozbiehame projekt
globálneho vzdelávania Aktívne
globálne školy

O nás
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V Bosne a Hercegovine realizujeme projekt
na podporu integrovaného vzdelávania detí
so špeciálnymi potrebami

Ako prvá slovenská organizácia sa stávame partnerom Úradu Európskej komisie
pre humanitárnu pomoc (ECHO)

Vysielame svojich pracovníkov do južného
Sudánu s cieľom zabezpečiť infraštruktúru
pre projekt vysielania slovenských učiteľov
(v spolupráci s organizáciou eRko)

Na Kube rozbiehame projekt podpory
neformálneho vzdelávacieho sektora

2007

V Keni rozbiehame aktivity na podporu
sociálne slabých skupín

Filmy z festivalu Jeden svet po prvý krát predstavujeme
aj na festivale Pohoda v Trenčíne

Vyhlasujeme
verejnú zbierku SOS Barma,
vďaka
ktorej distribuujeme humanitárnu pomoc ľuďom
postihnutým
cyklónom
Nargis

V Moldavsku distribuujeme humanitárnu
pomoc poľnohospodárom po suchách

V Gruzínsku spoluorganizujeme psychosociálny tábor
pre matky s deťmi po rusko- gruzínskom konflikte
V Keni otvárame svoju prvú misiu na africkom kontinente, kde naša terénna
pracovníčka koordinuje projekt podpory podnikania vidieckych žien

2008

V Afganistane rozširujeme naše aktivity o mediálne workshopy pre študentov

Na Slovensku organizujeme
cyklus diskusií Ľudské práva
– svet a my
V Gruzínsku distribuujeme humanitárnu
pomoc komunitám
vnútorných vysídlencov z Abcházska

V Srbsku rozbiehame projekt
posilnenia roly
mladých občianskych aktivistov

Rozširujeme projekty globálneho
vzdelávania aj na
slovenské vysoké
školy

V Moldavsku organizujeme projekt
výmeny skúsenosti medzi moldavskými a slovenskými novinármi

2009

Organizujeme podujatia na budovanie verejného povedomia o porušovaní ľudských práv v Číne a Barme

Na Slovensku trénujeme potenciálnych humanitárnych
pracovníkov združenia

Rozbiehame vzdelávací projekt Twin School, ktorý prepája
slovenské školy s afganskými

Organizujeme jubilejný, 10. ročník, festivalu Jeden svet
s bratislavskou účasťou 14 750 divákov

O nás
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Členovia Správnej rady 2009
Andrej Bán..............................novinár a fotograf (predseda)
Ivan Sýkora.............................podnikateľ, ISSO, s. r. o.
Juraj Jánošík..........................manažér, Národná banka Slovenska

Naši pracovníci 2009
Nora Beňáková.................... riaditeľka kancelárie
Matúš Plavecký....................finančný manažér
Lucia Kročilová.................... finančná asistentka
Ľubica Mihalisková.............účtovníčka (do 06/2009)
Monika Miháliková..............účtovníčka (do 06/2009)
Ivana Kullová........................ komunikácia a PR

Humanitárne a rozvojové projekty
Marcela Ondeková.............. vedúca sekcie (projekty v Gruzínsku a Afganistane)
Pavol Makýš.......................... projektový manažér (projekt v Moldavsku a tréningy humanitárnych pracovníkov)
Edita Bednárová.................. terénna pracovníčka (Keňa)
Olympia Kováčiková...........terénna pracovníčka (Afganistan)

Podpora ľudských práv a občianskej spoločnosti
Gabriela Šuvadová............. vedúca sekcie (projekty na Kube a diskusie a kampane o ľudských právach)
Katarína Ďurovková........... projektová manažérka (projekty na Kube a v Srbsku)

Globálne vzdelávanie na slovenských školách
Andrej Návojský.................. vedúci sekcie (Twin School)
Lukáš Zajac........................... projektový manažér (Watch and Change – Jeden svet na školách) (do 04/2009)
Katarína Probstová............ projektová manažérka (Watch and Change – Jeden svet na školách) (od 05/2009)
Ivana Raslavská.................. projektová manažérka (Globálna dimenzia na vysokých školách,
			
MultikulturART – spoznaj kultúru menšín)
Ľubica Šemrincová............ projektová manažérka (Aktívne globálne školy 2)
Zuzana Nemčeková........... projektová asistentka (Školské kluby Jeden svet) (do 04/2009)
Mária Ničová......................... projektová asistentka (Školské kluby Jeden svet) (od 05/2009)
Petra Szeghy......................... projektová manažérka (MultikulturART – spoznaj kultúru menšín) (do 02/2009)

Festival Jeden svet
Jakub Zajac............................produkcia
Eva Zaťková........................... PR manažérka

O nás
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Ako sme v roku 2009
komunikovali s verejnosťou
O našich projektoch, kampaniach
a výzvach pravidelne informujeme
p ro s t re d n í c t v o m we b s t rá n k y
www.clovekvohrozeni.sk. Na stránke
www.monitor.clovekvohrozeni.sk
zverejňujeme autorské články od našich pracovníkov a spolupracovníkov,
ako aj prepisy diskusií či ľudsko-právne
stanoviská. O projektoch rozvojového
a globálneho vzdelávania na Slovensku
informujeme prostredníctvom stránky
www.rozvojovevzdelavanie.sk.
Každoročne tiež tvoríme aktuálny
web pre festival dokumentárnych
filmov Jeden svet www.jedensvet.sk.

Na vyše päťtisíc mailových adries
našich priaznivcov, podporovateľov
a spolupracovníkov posielame pravidelný štvrťročný e-newsletter s novinkami o našej činnosti.
V roku 2009 bolo o našich aktivitách
a pracovníkoch zverejnených viac
než stodesať mediálnych výstupov.
Vybrané mediálne výstupy zverejňujeme aj na našej domovskej web stránke v sekcii Napísali/ povedali o nás.

Od februára 2009 má Človek v ohrození
svoj profil na facebooku. Začiatkom
roka 2010 presiahol počet našich
„facebook priateľov“ číslo tisíc.

O nás
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Humanitárna
pomoc
Gruzínsko * Slovensko

Foto
© A. Bán, Ruchi,
Gruzínsko, máj 2009:
IDP komunita v dedine
Ruchi tesne pri
abcházskej hranici
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Gruzínsko

Podpora vnútorných vysídlencov z Abcházska (2009)
Od občianskej vojny v roku 1993 žije v Gruzínsku takmer
štvrť milióna vnútorných vysídlencov (Internally
Displaced Persons – IDPs) z Abcházska v nepredstaviteľných podmienkach, v bývalých kolchozoch, fabrikách či kúpeľoch, bez pravidelných dodávok vody
a elektriny.

V januári 2009 sme vyhlásili zbierku na
zlepšenie životných podmienok gruzínskych IDPs z Abcházska. Z výnosu zbierky vo výške 3 143 € sme zabezpečili
kuchynské vybavenie pre škôlku v obci
Ingiri, ktorú navštevujú deti vysídlencov,
ako aj lieky pre ambulancie v IDP komunitách v Ingiri, Cajši, Čkaduaši, Ruchi
a Achalsopeli.
Ďakujeme za podporu:
individuálnym darcom do zbierky

Foto
© A. Bán, Ingiri,
Gruzínsko, máj 2009:
Deti vysídlencov
v škôlke

Humanitárna pomoc
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Slovensko

Posilňovanie kapacít humanitárnej intervencie (2009 – 2010)
S cieľom budovať databázu potenciálnych humanitárnych pracovníkov, ktorí by v budúcnosti mohli
pracovať pre aktivity nášho združenia, sme zrealizovali
špecializovaný tréningový program.

v partnerských organizáciách Úradu pre
humanitárnu pomoc Európskej komisie
v krajinách, kde OZ Človek v ohrození
plánuje v budúcnosti pôsobiť na humanitárnych misiách (Afganistan, Pakistan,
Gruzínsko, Palestína, Etiópia).

V roku 2009 sme zorganizovali spolu
päť víkendových tréningov vedených
skúsenými lektormi a odborníkmi
z praxe z Českej republiky, Talianska,
Írska a Slovenska. Šestnásť účastníkov dostalo školenie v základných
témach humanitárnej intervencie najmä
z pohľadu najnovších prístupov Európskej
komisie. Témou boli aj etické, bezpečnostné a zdravotné aspekty humanitárnej
práce, samotná príprava, manažment
a vyhodnocovanie projektov.

Ďakujeme za podporu:
Úrad pre humanitárnu pomoc Európskej
komisie (ECHO)

Foto
© P. Makýš, Bratislava,
SR, august 2009:
Tréning s trénerkou
Laurou Giambelli
z organizácie
Punto.sud (IT)

Úrad pre humanitárnu pomoc Európskej komisie podporuje obete prírodných nešťastí a konfliktov mimo
Európy nestranne, priamo k ľuďom v núdzi, bez ohľadu na skupinu, náboženstvo, pohlavie, vek, národnosť a politickú príslušnosť. Viac o aktivitách Úradu
pre humanitárnu pomoc Európskej komisie nájdete
na http://ec.europa.eu/echo/

Projekt pokračoval aj v roku 2010. Štyri vybrané účastníčky a jeden účastník
tréningov absolvovali mesačné stáže
Rozvojová spolupráca
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Rozvojová
spolupráca
Foto
© E. Bednárová, Epwopi,
Emuhaya dištrikt,
Západná provincia,
Keňa, január 2009:
Účastníčky tréningu na
výrobu mydla z aloe vera

Keňa * Gruzínsko * Moldavsko *
Srbsko * Palestína *
Afganistan * Slovensko
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Keňa

Podpora podnikania vidieckych žien (2008 – 2009)
V nadväznosti na naše projekty podpory sociálne
znevýhodnených skupín obyvateľstva sme v októbri 2008 otvorili stálu misiu v západnej Keni, v regióne s vysokou nezamestnanosťou, vysokým podielom HIV/AIDS a kultúrnymi tradíciami zapríčinenou
rodovou nerovnosťou.
Projekt, ktorý začal koncom roka 2008,
bol zameraný na podporu ekonomickej emancipácie sedemnástich svojpomocných skupín, združujúcich viac než
dvesto žien, najmä samoživiteliek rodín.

Foto
© E. Bednárová,
Epwopi, Emuhaya
dištrikt, Západná
provincia, máj 2009:
Účastníčky tréningu
podnikateľských
zručností

Celkovo sme zorganizovali tri tréningy
základných podnikateľských zručností
pre viac ako sto žien, volených zástupkýň skupín, ktoré získané vedomosti odovzdali ostatným členkám skupín.
Našou snahou bolo aj rozšíriť know-how
žien o nové oblasti, potenciálne možnosti na podnikanie, ktoré zatiaľ v danej
oblasti nikto nevyužil.
Počas projektu dostalo celkovo dvestotrinásť žien mikropôžičku na roz-

behnutie alebo rozšírenie svojho drobného podnikania, ako je napr. chov a predaj hydiny, dobytka, pestovanie a predaj
zeleniny, výroba mydla, pletených košov,
sušenie a predaj rýb, či poskytovanie kaderníckych a krajčírskych služieb.
Pôžičku ženy splácali v priebehu roku
2009. Zároveň poskytovali časť zarobených prostriedkov na účely rozvoja
vlastnej komunity a pomoci jej zraniteľným členom (siroty, starší a nevládni ľudia, atď.) Zo splátok pôžičky bol vytvorený fond, ktorý sme v decembri 2009 odovzdali lokálnemu partnerovi, organizácii
ESVAK – Community Development Initiatives, na podporu ďalšej skupiny žien
v inom regióne západnej Kene, v Busii.
Projekt priamo v teréne koordinovala
vyslaná pracovníčka združenia, Edita
Bednárová.
Ďakujeme za podporu:
Program MZV SR SlovakAid
Rozvojová spolupráca
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Gruzínsko

Podpora komunitných aktivistiek (2009)
Rusko-gruzínsky vojenský konflikt z augusta 2008
zvýšil počet vnútorných vysídlencov (Internally Displaced Persons – IDPs) z Južného Osetska o ďalšie
desiatky tisíc mužov, žien a detí, ktorí museli opustiť
svoje domovy. Zložitá integrácia v novom neznámom
prostredí, no najmä na trhu práce a vo verejnom živote, odsúva týchto obyvateľov na okraj spoločnosti.

S cieľom posilniť zručnosti komunitných líderiek v presadzovaní potrieb
žien z vysídleneckých oblastí a podporiť ich angažovanie sa vo verejnom
živote sme v septembri 2009 uskutočnili
tréningový program pre štyridsaťpäť žien z IDP komunít a dvadsať
aktivistiek v troch gruzínskych mestách (Tbilisi, Gori, Zugdidi).
Tréning sa uskutočnil v spolupráci
s lokálnou organizáciou Women´s Fund
in Georgia a trénerkou bola Zuzana
Očenášová zo Slovensko-českého
ženského fondu.
Ďakujeme za podporu:
Veľvyslanectvo USA na Slovensku

Foto
© M. Ondeková,
Tbilisi, Gruzínsko,
september 2009:
Účastníčky tréningu

Rozvojová spolupráca
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Moldavsko

Výmena skúseností medzi moldavskými a slovenskými
investigatívnymi novinármi (2008 – 2009)

Moldavsko, jedna z najmenej rozvinutých a najchudobnejších krajín Európy,
čelí mnohým problémom, ako sú nízky ekonomický rast, masová emigrácia,
nezamestnanosť a politická nestabilita. Projekt výmeny skúseností v oblasti
investigatívneho žurnalizmu medzi slovenskými a moldavskými novinármi realizujeme od konca roka 2008.
Skúsení slovenskí novinári (Tom Nicholson zo SME, Alena Taranová z Rádia Expres a Henrich Krejča z TV Markíza) odovzdali počas dvoch seminárov v Kišiňove (vo februári a júni 2009) spolu štyridsiatim šiestim novinárom z Moldavska poznatky z oblasti investigatívnej žurnalistiky a politickej analýzy.
Foto
© I. Kullová, Kišiňov,
Moldavsko, jún 2009:
Novinár Henrich
Krejča vedie tréning
o investigatívnom
žurnalizme

.týždeň) a stretnúť sa tiež so slovenskými expertmi na mediálnu oblasť ako aj
predstaviteľmi mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti boja proti korupcii (Aliancia Fair-Play).
Ďakujeme za podporu:
National Endowment for Democracy

V apríli 2009 mali šiesti moldavskí
žurnalisti možnosť stráviť jeden týždeň na praktickom tréningu v slovenských médiách (TV Markíza, Slovenský rozhlas, denník SME, týždenník
Rozvojová spolupráca
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Srbsko

Posilnenie roly mladých aktivistov v občianskej spoločnosti
(2009 – 2010)
Srbsko sa nachádza v procese vyrovnávania sa s nedávnou minulosťou (vojna, Miloševičov režim, otázka
Kosova). Cieľom našich projektov je umožniť mladým
Srbom kontakt s ich rovesníkmi v krajinách EÚ a vzájomnou výmenou názorov a skúseností podnietiť ich
kritické myslenie a reflexiu.

Počas troch študijných návštev na
Slovensko sa spolu dvadsaťjeden srbských aktivistov zúčastnilo podujatí organizovaných školskými Filmovými
klubmi Jeden svet a stretlo s predstaviteľmi viacerých slovenských mládežníckych a iných neziskových organizácií.
V novembri 2009 viedli v Srbsku koordinátorky zo združenia dvojdňové školenie zamerané na zakladanie a vedenie filmových klubov pre devätnástich
študentov zo štyroch stredných škôl.

Foto
© K. Ďurovková, Žilina,
SR, máj 2009:
Srbskí mládežnícki
lídri na návšteve
v kultúrnom centre
Stanica

Ďakujeme za podporu:
National Endowment for Democracy

Rozvojová spolupráca

19

OZ Človek v ohrození / Výročná správa 2009

Palestína

Umením k interkultúrnemu dialógu (2009 – 2010)
Vzhľadom na naše skúsenosti s organizáciou podujatí zameraných na posilnenie interkultúrneho dialógu a oblasť Blízkeho východu sme v septembri 2009 spustili projekt využívajúci umenie ako spôsob, ktorým možno reflektovať sociálne, politické a kultúrne problémy.
V novembri 2009 navštívili Slovensko
tri mladé palestínske dobrovoľníčky,
ktoré sa zúčastnili festivalu Arteterapia:
Chránené územie organizovaného Divadlom z Pasáže v Banskej Bystrici. Aktivistky sa oboznámili s rôznymi divadelnými technikami a metódami, ktoré
budú môcť využiť pri tvorbe vlastného
predstavenia.
Foto
© K. Ďurovková,
Banská Bystrica, SR,
november 2009:
Palestínske
dobrovoľníčky na
bábkovom workshope

Projekt, ktorý realizujeme v spolupráci s palestínskou organizáciou WIAM –
Centrum pre mierové riešenie konflik-

tov, pokračoval aj v roku 2010 návštevou slovenských koordinátoriek mládežníckych projektov združenia v Palestíne, kde viedli workshopy zamerané na arteterapiu pre pracovníkov WIAMu, ako aj pre skupiny osirelých detí,
s ktorými WIAM pracuje.
Ďakujeme za podporu:
Anna Lindh Foundation

Rozvojová spolupráca

20

OZ Človek v ohrození / Výročná správa 2009

Afganistan

Podpora vzdelávania detí pracujúcich na ulici
(2005 – súčasnosť)
Tisícky afganských detí, často siroty alebo polosiroty, pracujú na ulici a predajom
drobného tovaru sa snažia pomôcť uživiť svoju rodinu. Program podpory ich vzdelávania, resp. „adopcie“ na diaľku sme na Slovensku spustili už v roku 2005.
Princíp fungovania programu Škola
namiesto ulice, ktorý realizujeme spolu
s naším lokálnym partnerom, afganskou organizáciou Aschiana, spočíva
v tom, že rodina dostane od darcu mesačný príspevok, aby dieťa nemuselo
pracovať. V danom čase sa rodina zaviaže, že umožní dieťaťu vzdelávanie
v štátnej škole.
Foto
© A. Bán, Kábul,
Afganistan,
október 2009:
Dievčatá v centre
Aschiany

šesťdesiatich šiestich detí v afganskom Kábule. Ak máte záujem zapojiť
sa do adopčného programu, ako jednotlivec alebo ako skupina, kontaktujte nás
na info@clovekvohrozeni.sk
Ďakujeme za podporu:
individuálni i kolektívni darcovia

V roku 2009 podporili individuálni a kolektívni darcovia vzdelávanie celkovo
Rozvojová spolupráca
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Slovensko

Helpdesk pre organizácie z nových členských krajín v oblasti
rozvojovej pomoci (2009 – 2010)
Po prvýkrát sme sa zapojili do projektu pomoci mimovládnym organizáciám v nových členských krajinách
EÚ (ale aj iným subjektom – samospráve, univerzitám
a pod.) zvýšiť ich zručnosti v oblasti získavania
finančných prostriedkov od agentúry EuropeAid
na realizáciu projektov v rozvojových krajinách alebo
projektov v oblasti rozvojového vzdelávania.

Foto
© S. Pogliani,
Bratislava, SR,
november 2009:
Seminár na tému
podávania projektov
na agentúru EuropAid

V novembri 2009 sme v Bratislave zorganizovali seminár na tému písania
projektov a možností fundraisingu
v rámci agentúry EuropAid pre dvadsať
pracovníkov slovenských mimovládnych organizácií. Lektorkami boli
Simone Pogliani a Sara Baroud z talianskej organizácie Punto.sud.
V rámci projektu zároveň vznikol Online
Helpdesk helpdesk-europeaid@
puntosud.org ako aj webová stránka
www.puntosud.org/helpdesk-europeaid

venovaná informáciám o fondoch v rámci EuropAid, ktorá slúži aj ako nástroj samovzdelávania v oblasti tvorby a písania
projektov a taktiež ich implementácie.
Projekt realizuje vzdelávacia a konzultačná organizácia Punto.sud (Taliansko).
Partnerskými organizáciami sú okrem OZ
Človek v ohrození na Slovensku aj Hungarian Baptist Aid (Maďarsko), APEL
Service (Rumunsko), FoRS (ČR), Caritas
(Poľsko) a Support to Life (Turecko).
Ďakujeme za podporu:
Európska komisia a program MZV SR
SlovakAid

Rozvojová spolupráca
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Podpora
ľudských
práv
Kuba * Slovensko

Foto
© K. Ďurovková,
Bratislava,
SR, apríl 2009:
Pochod solidarity
s kubánskym hnutím
Dámy v bielom

OZ Človek v ohrození / Výročná správa 2009

Kuba

Solidarita s politickými väzňami a podpora neformálneho
vzdelávacieho sektora (2003 – súčasnosť)
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.

solidarity cez centrum Bratislavy.
Približne päťdesiat 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 Pedro Pablo Alvaréz Ramos, ktorý v súčasnosti žije v exile v Španielsku.

V roku 2009 naše pracovníčky distribuovali finančnú pomoc jedenástim rodinám politických väzňov na Kube. Pomoc bola odovzdaná z výťažku verejnej
zbierky vedenej v spolupráci s Nadáciou
Pontis, vďaka ktorej sa počas šiestich
rokov podarilo vyzbierať 31 843,15 €.

V roku 2009 sme pre kubánskych
nezávislých učiteľov a centrá neformálnej výučby vytvorili už tretie pokračovanie príručky Debatné krúžky, tentoraz zamerané na rady, ako viesť debaty
a organizovať debatné spolky. Metodický
balíček obsahoval aj vybrané dokumenty
z festivalu Jeden svet.

Foto
© K. Ďurovková,
Pinar del Río, Kuba,
december 2009:
Manželka politického
väzňa Víctora Rolanda
Arroya, Elsa González
Padrón, podporená zo
zbierky

Pri príležitosti šiesteho výročia masového zatýkania kubánskych disidentov
sme spoločne s Nadáciou Pontis zorganizovali 28. apríla 2009 Pochod

Ďakujeme za podporu:
individuálnym darcom do verejnej zbierky a National Endowment for Democracy
Podpora ľudských práv
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Slovensko

Diskusie o ľudských právach a krízových oblastiach sveta
(2008 – 2009)
S cieľom zvyšovať povedomie o dodržiavaní ľudských
práv a krízových oblastiach sveta u slovenskej verejnosti, médií a politikov organizujeme od roku 2001
premietania filmov spojené s diskusiami.

Foto
© G. Šuvadová,
Bratislava, SR,
november 2009:
Iránsky novinár
Ghodratollah
Shahidi diskutuje
so študentkami
Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK

V roku 2009 prebehli v rámci cyklu
„Ľudské práva – svet a my“ štyri diskusie na tému porušovania konkrétneho ľudského práva/slobody, zamerané
na krajiny Blízkeho východu, Kubu,
Barmu a Irán. Pozvanými hosťami boli
domáci i zahraniční aktivisti, novinári, či
bývalý politický väzeň. Súčasťou každej
diskusie bolo i porovnanie danej ľudskoprávnej 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 alebo
členmi Národnej rady SR.
Ďakujeme za podporu:
mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej
republiky
V septembri 2009 sme v rámci kampane
„Restore Trust – Rebuild Bridges“
zorganizovali odborný seminár a verejnú diskusiu na tému Budúcnosť mierového procesu na Blízkom východe.
Ďakujeme za podporu:
Anna Lindh Foundation

Podpora ľudských práv
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Slovensko

Verejné akcie a happeningy za dodržiavanie ľudských práv
(2009 – súčasnosť)
V roku 2009 sme zorganizovali viacero podujatí priamo v uliciach Bratislavy
s cieľom podporiť u širokej verejnosti aktívny občiansky postoj a vyjadrenie
solidarity s ľuďmi v nedemokratických krajinách.
4. júna 2009 sme pred čínskou ambasádou v Bratislave spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami (MVO) zorganizovali spomienkové podujatie pri príležitosti 20. výročia masakru na námestí Tien-an-men v Pekingu v Číne.

Foto
© I. Kullová, Bratislava,
SR, jún 2009:
Zhromaždenie na
podporu ľudských
práv v Číne pred
prezidentským palácom

Na 18. júna 2009 sme spolu s ďalšími MVO pozvali občanov, aby sa individuálne zúčastnili zhromaždenia pred
prezidentským palácom v Bratislave počas prijatia čínskeho prezidenta
Chu Ťin-tchaa slovenským prezidentom Ivanom Gašparovičom a podporili tak, spolu s nami, dodržiavanie ľudských práv v Číne.

11. augusta 2009 sme na bratislavskom
Rybnom námestí zorganizovali verejný
happening „Napíš svoj odkaz pre Aun
Schan Su Ťij“ s cieľom vyjadriť solidaritu
s barmskou opozičnou líderkou a jedinou
nositeľkou Nobelovej ceny na svete, ktorá
sa nachádza vo väzení, Aun Schan Su Ťij.
Ďakujeme za podporu:
všetkým účastníkom podujatí

Podpora ľudských práv
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Globálne
vzdelávanie na
slovenských
školách
Foto
© K. Probstová,
Banská Štiavnica, SR,
november 2009:
Stretnutie lídrov
filmových klubov

Projekty globálneho vzdelávania, ktoré
na Slovensku vyvíjame od roku 2004,
umožňujú učiteľom a žiakom na všetkých
stupňoch škôl okrem získania základného
povedomia o problematike rozvojových
krajín a porozumieť príčinám a dôsledkom
globálnych problémov a dať príležitosť na
osobnú angažovanosť.
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Twin school
(2009 – 2012)

Cieľom trojročného projektu, do ktorého  sú zapojené školy z Estónska, Švédska, Veľkej Británie, Slovenska a Afganistanu, je informovať žiakov o Miléniových rozvojových cieľoch, aktuálnych
rozvojových témach, rozvíjať ich kritické myslenie, uvedomiť si vzájomnú prepojenosť medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami a zmeniť naše správanie prostredníctvom zaujímavých zážitkových aktivít pre žiakov.
V roku 2009 sa do projektu zapojilo osem
slovenských škôl, ktorým bola pridelená partnerská škola v Afganistane.

Foto
© O. Kováčiková,
Warsaj, provincia
Takhar, Afganistan,
jún 2009:
Žiaci na hodine
angličtiny v
chlapčenskej škole
Sayed Zuhrudin

tu partnerské školy v Afganistane,
ktorým rozdal dary a učebné pomôcky
zo slovenských škôl a viedol tiež workshopy zamerané na využitie interaktívnych metód vo vyučovaní pre afganských učiteľov a žiakov.
Projekt priamo v teréne koordinuje vyslaná pracovníčka združenia, Olympia
Kováčiková.
Ďakujeme za podporu:
Európska komisia (EuropeAid) a program MZV SR SlovakAid

Na jeseň 2009 sa uskutočnili afganské
dni na dvoch zapojených školách, kedy
žiaci mali možnosť spoznať Afganistan
prostredníctvom afganskej kultúry, jedla, či diskusií o islame. V októbri 2009
navštívil slovenský koordinátor projek-

Globálne vzdelávanie na slovenských školách
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Watch and Change –
Jeden svet na školách
(2008 – 2011)

Cieľom už tretieho pokračovania medzinárodného projektu je využitie potenciálu dokumentárneho filmu ako nástroja na vzdelávanie o rôznych aktuálnych,
prevažne globálnych témach na stredných školách.
V roku 2009 sme zorganizovali štyri
školenia pre celkovo päťdesiattri učiteľov. Taktiež sme zorganizovali dva
workshopy pre dvadsaťdeväť budúcich učiteľov. Viac ako dvesto školám sme distribuovali metodický balík,
ktorého súčasťou je metodická príručka Jeden svet na školách a dokumentárne filmy na súvisiace témy (HIV/AIDS,

deti ulice, demokracia, rozvojová pomoc, nášľapné míny, presun výroby do
rozvojových krajín, zodpovedné spotrebiteľské správanie).
Ďakujeme za podporu:
Európska komisia (program Europaid)
a program MZV SR SlovakAid

Foto
© K. Probstová,
Stará Lesná, SR,
október 2009:
Stredoškolské
učiteľky na školení

Globálne vzdelávanie na slovenských školách
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Filmové kluby
Jeden svet
(2008 – 2011)

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.

zvýšil zo sedemnásť na dvadsaťpäť
klubov. V roku 2009 sme tiež vydali
príručku pre lídrov filmových klubov.
Ďakujeme za podporu:
Európska komisia (program Europaid)
a Úrad vlády SR (Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie,
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie)

V roku 2009 sa uskutočnili dve školenia pre dvadsaťosem lídrov filmových
klubov. Počet filmových klubov na Slovensku sa v roku 2009 oproti roku 2008

Foto
© K. Probstová,
Banská Štiavnica, SR,
november 2009:
Stretnutie lídrov
filmových klubov

Globálne vzdelávanie na slovenských školách
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Aktívne globálne školy 2:
Spoločne, zodpovedne,
spravodlivo
(2009 – 2012)

Medzinárodný projekt je nadstavbou
trojročného vzdelávacieho projektu
Aktívne globálne školy (2006 – 2009),
ktorého zámerom bolo, aby žiaci prevzali iniciatívu v skúmaní fungovania
svojej školy a v realizovaní zmien smerujúcich k zlepšeniu života v rozvojových krajinách. Aktuálny projekt rozširuje svoju cieľovú skupinu o ďalšiu dimenziu – miestnu komunitu.

Foto
© K. Kramaricsová,
Bratislava, SR,
november 2009:
Deti počas
interaktívnej hry
Eko – Človeče na
veľtrhu Bibliotéka –
Pedagogika

V roku 2009 sme zorganizovali viaceré
aktivity pre päť pilotných škôl – školenie pre dvanásť učiteliek, ako aj celodenné interaktívne workshopy na
globálne témy priamo na školách, ktoré

viedli dobrovoľníci – vysokoškolskí
študenti a zúčastnilo sa ich spolu 350
žiakov.
Metódy projektu sme odprezentovali
aj na knižnom veľtrhu Bibliotéka –
Pedagogika, ktorý sa konal začiatkom
novembra 2009 na výstavisku Incheba
v Bratislave.
Ďakujeme za podporu:
Európska komisia (program Europaid)
a program MZV SR SlovakAid

Globálne vzdelávanie na slovenských školách
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Globálne rozvojové
vzdelávanie na
vysokých školách
(2009 – 2010)

Ročný projekt, ktorý sme spustili
v júni 2009, nadväzuje na projekt Globálna dimenzia na vysokých školách
(2008 – 2009), realizovaný v spolupráci
s Fakultou medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity. Tentoraz sme
spoluprácu rozšírili aj na Fakultu ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej
školy práva a Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.

Foto
© I. Raslavská,
Bratislava, SR,
november 2009:
Študenti 4. ročníka
na predmete
Medzinárodná
rozvojová pomoc
a spolupráca

V rámci projektu vznikla pracovná skupina Globálneho rozvojového vzdelávania pre vysoké školy, ktorá prizvala
k spolupráci pedagógov, mimovládny
sektor ale aj iné relevantné inštitúcie
ako Ministerstvo zahraničných vecí či
Ministerstvo školstva.
Ďakujeme za spoluprácu:
program MZV SR SlovakAid

Na zapojených školách sme v zimnom
semestri 2009/2010 zabezpečili výučbu
rozvojových tém interaktívnou formou.
V novembri 2009 sme tiež zorganizovali verejnú diskusiu na tému rozvojového vzdelávania pre vysoké školy.

Globálne vzdelávanie na slovenských školách
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Multikultur(ART) –
spoznaj kultúru menšín
(2008 – 2009)

Cieľom projektu bolo podporiť multikultúrne porozumenie v regiónoch Slovenska a zvýšiť tak toleranciu komunity voči
menšinám žijúcim v jej okolí (Rómovia,
utečenci, imigranti, etnické menšiny).
Do projektu sa zapojilo deväť stredných škôl, ktoré pripravili a v júni 2009
tiež verejne prezentovali svoj multimediálny projekt (film, výstavu fotografií
alebo divadelné predstavenie) na zvolenú multikultúrnu tému.

nymi filmami na DVD distribuovali na
približne dvesto stredných škôl po celom Slovensku.
Ďakujeme za podporu:
Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, štátny rozpočet
Slovenskej republiky a Britské veľvyslanectvo

V rámci projektu vznikla aj príručka multikultúrnej výchovy, ktorú sme spolu
s umeleckými výstupmi a dokumentárFoto
© O. Kováčiková,
Gushta, provincia
Nangarhar, Afganistan,
júl 2009::
Žiak počas
záverečných skušok
v chlapčenskej škole
Sarband
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Festival
Jeden
svet

Foto
© Z. Viczencz,
Bratislava, SR,
november 2009:
Foyer FK Charlie
centrum

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 prispieť k budovaniu
otvorenej, tolerantnej a empatickej
spoločnosti.

OZ Človek v ohrození / Výročná správa 2009

Jubilejný 10. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet
sa konal v Bratislave od 3. do 8. novembra
2009. Počas šiestich dní festival návštevníkom v šiestich kinosálach ponúkol
šesťdesiattri filmov z desiatok krajín
v deviatich tematických sekciách, desať
tematických dlhých diskusií a päť kratších diskusií s tvorcami filmov, ako aj tri
sprievodné fotografické výstavy, koncert
a divadelné predstavenie.
Festival tento rok privítal spolu 14 750
návštevníkov, vrátane 3 800 žiakov základných a stredných škôl, ktorí navštívili
bezplatné dopoludňajšie projekcie.
Nosnými témami 10. ročníka festivalu boli
20 rokov demokracie v strednej Európe, Afrika, Holokaust, Ekonomická
a energetická kríza, nechýbali však ani
tradičné festivalové sekcie, ktoré približujú
spoločenskú, politickú a ľudsko-právnu
situáciu v rôznych krajinách sveta, ako aj
iné kultúry a spôsob života.
Foto
© Z. Viczencz,
Bratislava, SR,
november 2009:
Fedor Gál diskutuje
s divákmi po filme
Krátka dlhá cesta
v FK Charlie centrum

Po druhý krát mala svoje miesto na festivale
aj filmová sekcia venovaná slovenskému
dokumentu, Slovenský dokumentárny
film 2009/10, filmy v ktorej posudzovala štvorčlenná medzinárodná porota.

Čestnú Cenu Jedného sveta získala režisérka afganského pôvodu Sahraa Karimi
za film Afganské ženy za volantom.
Diváckym najúspešnejším filmom festivalu sa stal film slovenského režiséra
Marka Škopa Osadné.
Pri príležitosti otváracieho večera festivalu bola po siedmy krát udelená Cena
OZ Človek v ohrození za významnú pomoc ľuďom v krízových oblastiach sveta.
Cenu získal Ondrej Dostál za svoje aktivity vyvíjané na Slovensku v oblasti
budovania verejného povedomia o porušovaní ľudských práv v Číne.
Festival od konca roka 2009 do konca
apríla 2010 putuje po 20 slovenských mestách v rámci filmovej prehliadky v regiónoch.
Ďakujeme za podporu:
Nadácia Slovenskej sporiteľne, Stredoeurópska nadácia, Úrad vlády SR, program
MZV SR SlovakAid, Ministerstvo kultúry
SR, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, veľvyslanectvá a iní partneri

Festival Jeden svet
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Dve percentá

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 kultúrno-vzdelávacie aktivity na Slovensku o krízových oblastiach sveta, globálnych
problémoch a ľudských právach.
V roku 2009 sme z asignácie 2 % z dane
prijali 15 867,70 € (získané prostriedky
môžeme použiť až do konca roka 2010).
V danom roku sme z fondu 2 % z dane
minuli 5 609,30 € na kultúrno-vzdelávacie aktivity na Slovensku o krízových
oblastiach sveta, globálnych problémoch
a ľudských právach:

Foto
© G. Šuvadová,
Bratislava, SR,
február 2009:
Diskusia o konflikte
na Blízkom východe
v Štúdiu 12

4 074,82 € – Príspevok na realizáciu
projektu Umením k interkultúrnemu
dialógu (lektorské práce, prenájom
priestorov pre workshop, náklady na
divadelné predstavenie, tlmočenie a organizačné práce)

893,50 € – Príspevok na realizáciu projektu debát Ľudské práva – svet a my
(cestovné a ubytovanie hostí, metodické
práce, administrácia web stránky, technické zabezpečenie diskusií)
431,10 € – Príspevok na realizáciu projektu MultikulturART (monitorovacie
cesty na školy, metodické a lektorské
práce, nákup materiálu pre školy, zabezpečenie záverečného podujatia)
209,88 € – Príspevok na realizáciu
verejných podujatí na podporu demokracie v Barme a Číne (výroba a nákup
sprievodných materiálov)
Dve percentá
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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 €. 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
Klub darcov sme rozbehli v roku 2006.
K 31. decembru 2009 sme mali 122
aktívnych členov. Celkovo sa k danému
dátumu na účte Klubu vyzbieralo
31 841,67 €. Doteraz (jar 2010) sme financie z Klubu darcov vo výške 11 626,61 €
použili nasledovne:

Foto
© Ľ. Hrivňák,
Port-au-Prince, Haiti,
január 2010:
Dieťa počas lekárskej
prehliadky vedenej
zdravotníkmi
z partnerskej
organizácie CONCERN

218 814,26 Sk* (7 263,30 €) – 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 €) – SOS Gruzínsko – realizácia psychosociálneho posttraumatického tábora pre deti v Gruzínsku
po rusko-gruzínskom konflikte v septembri 2008

2 000 € – SOS Haiti – distribúcia humanitárnej pomoci pre obete zemetrasenia
na Haiti v januári 2010
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 festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet.
*KK(1 €= 30,1260 Sk)

Klub darcov
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Finančná správa
Výnosy 2009

Údaje sú v eurách.

Verejné zdroje
Zdroje Európskej komisie

145 779,77

SlovakAid (SAMRS)

121 963,77

OSF/EEA Grants / Norway Grants

22 981,90

Úrad vlády, ministerstvá SR

17 500,00

Grantové inštitúcie, nadácie, veľvyslanectvá
National Endowment for Democracy

75 597,67

Zastupiteľské úrady v SR

17 236,10

Nadácia Slovenskej Sporiteľne

13 277,00

Anna Lindh Foundation

11 121,92

Stredoeurópska nadácia

9 719,37

Center for a Free Cuba

4 048,22

Člověk v tísni

1 718,06

Firmy a individuálni darcovia
Verejné zbierky

19 434,53

Ostatné príjmy od jednotlivcov a firiem

14 394,27

Klub darcov

9 420,48

2 % z dane

5 609,30

Dary a fin. príspevky od jednotlivcov a firiem

2 791,76

Iné výnosy
Kurzové zisky a zaokrúhlenia

425,21

Úroky

138,25

Ostatné iné výnosy

Spolu

1 854,13

495 011,71

Finančná správa
O nás
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Náklady 2009

Údaje sú v eurách.

Humanitárna pomoc
ECHO – budovanie kapacít
Gruzínsko

23 198,95
3 060,48

Rozvojová spolupráca
Keňa

71 269,84

Srbsko

24 872,35

Moldavsko

24 489,36

Helpdesk pre MVO

14 368,83

Palestína

12 092,49

Gruzínsko

11 181,20

Afganistan

10 001,03

Podpora ľudských práv
Kuba

33 883,23

Diskusie v SR

18 307,65

Vzdelávacie programy
Globálne vzdelávanie na školách
Festival Jeden svet
Vzdelávacie aktivity pre verejnosť v SR

161 240,36
53 114,34
131,88

Ostatné náklady
Prevádzkové náklady v SR, rozvoj organizácie a iné náklady

Spolu

20 019,87

481 231,86

Finančná správa
O nás
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Výnosy 2009
D

C
A Verejné zdroje – 62,3 %
B Grantové inštitúcie, nadácie,

B

veľvyslanectvá – 26,8 %
C Firmy a individuálni darcovia – 10,4 %
D Iné výnosy – 0,5 %

A

Náklady 2009
E

D

A Vzdelávacie programy – 44,5 %

C

B Podpora ľudských práv – 11,0 %
C Rozvojová spolupráca – 35,0 %
D Humanitárna pomoc – 5,5 %

A

E Ostatné náklady – 4,0 %

B

Finančná správa
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Finančná správa
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© Človek v ohrození, o. z.

Adresa: Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava
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IČO: 317 99 311
www.clovekvohrozeni.sk
Kontaktná osoba:
Ivana Kullová (PR manažérka)
kullova@clovekvohrozeni.sk
Občianske združenie Človek v ohrození podpísalo Kódex používania obrazov
a podávania správ. Svoje komentáre a výhrady môžete zaslať
na kodex@clovekvohrozeni.sk

