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rok 2010 bol pre Človeka v ohrození mimoriadne náročný, iný sme si však 

vybrať nemohli. Pre organizáciu, ktorá si pred jedenástimi rokmi dala 

za cieľ adresne a efektívne zasahovať v krízových oblastiach sveta, sa 

uplynulý rok niesol najmä v duchu humanitárnej pomoci. Uskutočnili sme 

niekoľkomesačnú misiu na Haiti postihnutom januárovým zemetrasením, 

zasahovali sme po augustových záplavách v Pakistane a viac než pol roka sme 

sa intenzívne venovali programu distribúcie materiálnej a finančnej pomoci 

obyvateľom Slovenska postihnutým povodňami. 

Slovensko, našťastie, nie je krízovou oblasťou sveta. Ako sa však ukázalo, 

nebyť efektívnej pomoci mimovládnych organizácií, ktoré pri povodniach 

z našej iniciatívy vôbec po prvýkrát spojili sily a koordinovali svoje 

humanitárne aktivity, mnoho ľudí, našich spoluobčanov, by zrejme zostalo 

bez potrebnej podpory. Naše aktivity pre obyvateľov Slovenska slúžia aj ako 

poďakovanie všetkým tým, ktorí prispievajú na kľúčové projekty združenia 

a prejavujú tak solidaritu s ľuďmi v núdzi, žijúcimi často v tisícky kilometrov 

vzdialených krajinách. Veď ako môže pomáhať vonku ten, kto by nevedel 

pomôcť doma? 

Popri aktivitách humanitárnej pomoci pokračoval Človek v ohrození 

aj v projektoch rozvojovej spolupráce v Keni, Gruzínsku a Afganistane 

a v projektoch globálneho vzdelávania na slovenských školách. Sme radi, že 

okrem nášho najväčšieho podujatia pre verejnosť, festivalu dokumentárnych 

filmov Jeden svet, ktorý sme zorganizovali už po jedenástykrát, ste si obľúbili 

aj novinku minulého roka, neformálne stretnutia s našimi pracovníkmi 

nazvané „Človek v čajovni“. 

Teší nás vaša priazeň a podpora, bez ktorej by sme už jedenásť rokov nemohli 

robiť to, čo robíme. Naša vďaka patrí donorom, podporovateľom, členom a 

členkám Klubu darcov, ktorí pravidelne prispievajú do tohto fondu urgentnej 

humanitárnej pomoci, a tiež vám, ktorí ste nám poukázali dve percentá zo 

svojich daní. 

Dúfame, že rok 2011 už nebude rokom veľkých kríz a katastrof. Rovnako však 

veríme, že keď tieto krízy a katastrofy nastanú, opäť nám pomôžete zmierniť 

ich dopad na ľudí, ktorých zasiahli – ľudí v ohrození. 

ANDREJ BÁN
zakladateľ združenia Človek 

v ohrození a predseda Správnej rady
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Milí priatelia, milé priateľky,
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O NÁS Záleží nám
 na ľuďoch. 

Záleží nám 
na svete.



Náš príbeh

Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková mimovládna organizácia. 

Vznikla v roku 1999 z iniciatívy skupiny slovenských novinárov, ktorí chceli 

prejaviť solidaritu s ľuďmi vo vojnou postihnutom Kosove. Spontánna 

humanitárna reakcia vyústila do potreby založiť organizáciu, ktorá by adresne 

reagovala na krízové situácie vo svete. 

Postupne sme našu činnosť rozšírili. Aktivitami v oblasti ľudských práv 

a globálneho vzdelávania poukazujeme na širšie súvislosti humanitárnych 

a rozvojových tém.  Spoluprácou so slovenskými a zahraničnými partnermi 

neustále zvyšujeme kvalitu našej práce. 

Naše poslanie 
Účinne pomáhame ľuďom trpiacim dôsledkami chudoby, vojnových 

konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Na Slovensku 

prispievame k budovaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

Naše hodnoty
- úcta k človeku
- transparentnosť
- profesionalita
- adresnosť
- efektívnosť
- partnerstvo
- budovanie tolerantnej  
   a solidárnej spoločnosti.

Naša činnosť

Humanitárna pomoc  Pomáhame v krízových oblastiach sveta.

Zabezpečujeme akútne potreby obyvateľov postihnutých dôsledkami  

humanitárnej katastrofy doma a vo svete.

Rozvojová spolupráca  Podporujeme právo žien a mužov na dôstojný život.

Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí dlhodobými systematickými 

riešeniami v krízových oblastiach sveta.

Podpora ľudských práv  Sme solidárni s ľuďmi na ceste z neslobody.

Podporujeme nezávislých občianskych aktivistov, snažíme sa získavať 

podporu slovenskej verejnosti a zvyšovať povedomie o ľudských právach.

Globálne vzdelávanie  Otvárame školy celosvetovým témam a ich súvislostiam.

Prispievame ku kritickému mysleniu, rešpektovaniu ľudských práv ako aj 

k potrebe pomáhať ľuďom v ohrození inovatívnymi metódami vzdelávania.

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 
Kladieme otázky o svete, ktorý sa nás týka.

Organizujeme premietania filmov, diskusie, konferecie, výstavy   a iné 

kultúrno-vzdelávacie podujatia zaoberajúce sa globálnymi témami, ľudskými 

právami a krízovými oblasťami. Najväčším podujatím je Medzinárodný festival 

dokumentárnych fimov Jeden svet. Každoročne ho navštevuje celkovo 27 000 

divákov v Bratislave a ostatných regiónoch Slovenska.

Postupne sme našu činnosť rozšírili. Aktivitami v oblasti ľudských práv 

a globálneho vzdelávania poukazujeme na širšie súvislosti humanitárnych 

a rozvojových tém.  Spoluprácou so slovenskými a zahraničnými partnermi 

neustále zvyšujeme kvalitu našej práce. 
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1999 vznik OZ Človek v ohrození a prvá verejná zbierka pre Kosovo postihnuté vojnou 

2000 prvý ročník festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet na Slovensku

2001 začiatok organizovania verejných diskusií o porušovaní ľudských práv a krízových oblastiach sveta

2003 spustenie verejnej zbierky na pomoc rodinám kubánskych politických väzňov s nadáciou Pontis

prvá dlhodobá zahraničná misia v Afganistane a spustenie projektov na podporu vzdelávacieho systému a ženských práv
prvý projekt globálneho vzdelávania na slovenských školách „Panáčik pre Afganistan“

projekty na podporu občianskej spoločnosti na Kube, Ukrajine a v Kosove

Človek v ohrození sa ako prvá slovenská organizácia stáva partnerom Úradu Európskej komisie pre humanitárnu pomoc (ECHO)

prvá dlhodobá misia na africkom kontinente – v Keni – s projektom podpory podnikania vidieckych žien

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

prvá post-humanitárna misia na americkom kontinente – na Haiti po zemetrasení 
rozsiahly program humanitárnej pomoci obyvateľom Slovenska po povodniach koordinovaný spoločne s ďalšími organizáciam

verejná zbierka SOS Ázia, ktorej historicky najvyšší výnos na humanitárnu pomoc do zahraničia, 16,5 milióna Sk, použijeme na stavbu 
budov a programy obnovy živobytia na Srí Lanke a v Indonézii spustenie programu podpory vzdelávania afganských detí pracujúcich 
na ulici „Škola namiesto ulice“
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Správna rada 2010
Andrej Bán – novinár a fotograf (predseda)

Ivan Sýkora – podnikateľ, ISSO, s. r. o.

Juraj Jánošík – manažér, Národná banka Slovenska

Ladislav Snopko – osobnosť Novembra ´89 a organizátor 

kultúrnych podujatí

Jana Čavojská - novinárka

Naši pracovníci a pracovníčky 2010
Ľuboš Hrivňák (do konca júna 2010) – výkonný riaditeľ

Andrej Bán (od júla 2010) – výkonný riaditeľ

Ivana Kullová – PR manažérka

Matúš Plavecký – finančný manažér

Lucia Kročilová – finančná asistentka

Zuzana Hargašová (od septembra 2010) – účtovníčka

Veronika Ferčíková – asistentka

Humanitárne a rozvojové projekty
Marcela Ondeková – vedúca sekcie 

Pavol Makýš – projektový manažér pre Gruzínsko a tréningy 

humanitárnych pracovníkov

Tomáš Bokor (od júna 2010) – projektový manažér pre Keňu

Mária Sliacka (od októbra 2010) – projektová manažérka 

pre humanitárne projekty

Jana Pôbišová (jún – august 2010) 

Martin Horák (od septembra 2010) – projektoví manažéri (povodne na Slovensku)

Edita Bednárová – terénna pracovníčka (Keňa)

Matúš Buran (od júna 2010) – terénny pracovník (Afganistan)

Mária Radváková – terénna pracovníčka (Gruzínsko)

Marcel Suško (marec – december 2010), Juraj Znášik (máj – október 2010) – 

terénni pracovníci (Haiti)

Globálne vzdelávanie na slovenských školách
Andrej Návojský – vedúci sekcie (Twin School)

Katarína Probstová – projektová manažérka (Watch and Change – Jeden svet 

na školách) 

Ľubica Šemrincová – projektová manažérka (Aktívne globálne školy 2) 

Ivana Raslavská (do konca mája 2010) – projektová manažérka (Podpora 

globálneho rozvojového vzdelávania na vysokých školách)

Mária Ničová  (do konca apríla 2010) / Tatiana Cárová (od mája 2010) – 

projektové asistentky (Školské kluby Jeden svet)

Podpora ľudských práv a občianskej spoločnosti
Gabriela Šuvadová (do konca septembra 2010) – vedúca sekcie (projekt na 

Kube a v Moldavsku)

Katarína Ďurovková – projektová manažérka (projekt na Kube) pre 

ľudskoprávne projekty.

Festival Jeden svet
Nora Beňáková – riaditeľka / dramaturgia

Ivana Kullová – PR / komunikácia s partnermi

Katarína Ďurovková – produkcia 

Jakub Zajac – asistent produkcie

Stážisti / dobrovoľníci
Miroslav Beseda, Tomáš Janeček, Dáša Knošková, 

Jana Koťková, Oto Záhumenský a desiatky dobrovoľníkov,

 ktorí pomáhali s realizáciou MFDF Jeden svet 2010.
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Ako sme v roku 2010 komunikovali 
s verejnosťou

O našich projektoch, kampaniach a výzvach pravidelne informujeme 

prostredníctvom webovej stránky 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.

Od februára 2009 má Človek v ohrození svoj profil aj na facebooku, aktuálne s 

viac než 1 600 priateľmi a priateľkami. 

Na vyše 6 000 e-mailových adries našich priaznivcov, podporovateľov a 

spolupracovníkov posielame pravidelný štvrťročný e-newsletter s novinkami 

o našej činnosti. Ak sa chcete do nášho mailing listu pridať, napíšte nám.

V roku 2010 bolo o našich aktivitách zverejnených viac než stopäťdesiat 

mediálnych výstupov. Vybrané mediálne výstupy zverejňujeme aj na našej 

domovskej web stránke v sekcii Napísali/ povedali o nás.

Najradšej s verejnosťou komunikujeme osobne. V máji 2010 sme v Bratislave 

začali s organizáciou pravidelných neformálnych stretnutí s našimi 

pracovníkmi a pracovníčkami „Človek v čajovni“. Naši ľudia predstavili svoje 

pracovné aktivity aj na podujatí „Olovrant s Človekom“ na MFDF Jeden svet v 

novembri 2010.
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Pomáhame v krízových 
oblastiach sveta.

Zabezpečujeme akútne potreby 

obyvateľov v dôsledku humanitárnej 

katastrofy doma a vo svete.

HUMANITÁRNA
POMOC
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Ničivé zemetrasenie s magnitúdou 7,0, najsilnejšie, 
aké v oblasti zaznamenali za posledných dvesto rokov, 
zasiahlo Haiti v noci z 12. na 13. januára 2010 SEČ. V tejto 
najchudobnejšej krajine západnej pologule nešťastie 
postihlo až tri milióny obyvateľov a vyžiadalo si viac než 
dvestotridsaťtisíc obetí.

Na pomoc obetiam zemetrasenia sme vyzbierali 260 000 EUR. Finančné 

prostriedky získané z verejnej zbierky SOS HAITI, realizovanej 

prostredníctvom účtu a odosielania DMS správ v sieťach mobilných 

operátorov, boli doplnené prostriedkami firemných darcov, ako aj programu 

Ministerstva zahraničných vecí – SlovakAid. Zorganizovali sme tiež viacero 

benefičných kultúrnych podujatí.

V marci 2010 bol na základe prieskumu potrieb v oblasti postihnutej 

zemetrasením spustený ročný program humanitárnej pomoci, ktorý sa 

realizoval v okolí  miest Leogane a Petit Goave. Naše aktivity sme zamerali 

najmä na zlepšenie sanitácie, konkrétne na výstavbu  60 ekologických latrín 

a spŕch v dvoch obciach a školenia na podporu hygieny. Venovali sme sa 

aj zlepšeniu narábania s tuhým odpadom. Po vyčistení obcí od odpadkov 

sme osadili smetné koše a zorganizovali kampaň a školenia o ochrane 

životného prostredia a recyklácii odpadu. Pre vidieckych stavbárov, ktorí 

si svojpomocne opravovali svoje prístrešky, sme pripravili šesť školení so 

slovenským inžinierom. V spolupráci s  organizáciou All Hands Volunteers 

(USA) sme zabezpečili výstavbu dvoch škôl s tromi triedami, ktorých 

konštrukcia má zabrániť ohrozeniu žiakov v prípade zemetrasenia alebo 

hurikánu. Po vyhodnotení programu na konci roka 2010 bolo schválené 

jeho pokračovanie do konca roka 2011. V spolupráci s All Hands Volutneers 

poskytneme finančnú podporu vo výške 60 000 USD na výstavbu tretej 

školy a podporíme projekt obnovy živobytia pre miestne podnikateľky 

a podnikateľov.

Prvú časť finančnej pomoci vo výške 23 000 EUR  z verejnej zbierky 

a 2 000 EUR z Klubu darcov združenia sme krátko po zemetrasení odoslali 

írskej organizácii Concern Worldwide prostredníctvom partnerstva Alliace 

2015 s českou organizáciou Člověk v tísni. Financie boli použité na 

zabezpečenie pitnej vody a  spolufinancovanie nutričného programu pre 

maloleté deti v hlavnom meste Port-au-Prince.

Ďakujeme za podporu: 

Program MZV SR SlovakAid, hlavní firemní darcovia: Nadácia SPP a Nadačný 

fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda a ostatní firemní, inštitucionálni 

a individuálni darcovia a darkyne.

HAITI 
pomoc obyvateľom postihnutým zemetrasením 

(2010 - 2011)
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Silné monzúnové dažde, sprevádzané záplavami a zosuvmi 
pôdy, postihli koncom júla 2010 v Pakistane viac ako 
dvadsať miliónov ľudí, z ktorých  približne dvanásť a pol 
milióna bolo odkázaných na urgentnú humanitárnu pomoc. 

Na krízovú situáciu sme reagovali vyhlásením verejnej zbierky SOS 

Pakistan, v ktorej sme vyzbierali takmer 7 000 EUR.  Z programu SlovakAid 

sme získali finančnú podporu vo výške  30 000 EUR.

Finančné prostriedky sme využili na pomoc obyvateľom v jedenástich 

vidieckych komunitách provincie Khyber Pukhtunkhwa, kde sme 

distribuovali vodné filtre a tablety na čistenie vody, prikrývky proti 

chladu, krémy na liečbu kožných ochorení, celtovinu na ochranu súkromia 

poškodených domov a tiež balíky s kuchynským náradím.   Vybraným 323 

domácnostiam sme zabezpečili cement na obnovu obydlí. Do čistenia 

miestnych komunikácií sa zapojilo 68 mužov prostredníctvom „cash for 

work“ projektu. Zakúpili sme tiež naftu na pohon čerpadiel, použitých pri 

vysušovaní príbytkov. Pre deti sme zriadili detské centrum, ktoré poskytlo 

bezpečný priestor na hranie, aby sme obmedzili styk s kontaminovaným 

bahnom z povodní. 528 žien a dievčat sa zúčastnilo školení o hygiene a 

zdravotnej prevencii, spojených s distribúciou hygienických balíčkov. Pre 

17 príjemcov sme zabezpečili nevyhnutné  materiálne vybavenie, aby našli 

náhradné pracovné uplatnenie. Humanitárny program trval od septembra 

do konca roku 2010 a koordinoval ho priamo v teréne náš pakistanský 

spolupracovník Kamran Ali Shah.

Bezprostredne po záplavách sme vyčlenili 3 833 EUR z Klubu darcov, 

ktoré boli použité v spolupráci s  českým partnerom Člověk v tísni na 

zabezpečenie pitnej vody v okolí mesta Nowšera. Neskôr sme z Klubu 

darcov vyčlenili ďalších 1600 EUR. 

Ďakujeme za podporu: 

Program MZV SR 

SlovakAid a 

individuálni 

darcovia a 

darkyne.

PAKISTAN 
pomoc obyvateľom postihnutým povodňami

(2010)
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V dôsledku silných dažďov z konca mája a začiatku júna 2010 
boli najmä na východe  Slovenska zaplavené tisícky obydlí, 
poškodené mosty i železničné trate, stovky ľudí bolo nutné 
evakuovať. Druhá vlna povodní v auguste 2010 zasiahla 
najmä Nitriansky kraj. 

Program SOS Povodne na pomoc obyvateľom Slovenska postihnutým 

povodňami sme spustili v júni 2010. Celkový výnos programu presiahol 

420 000 EUR (prostredníctvom finančných darov od jednotlivcov a firiem, 

DMS SOSPOVODNE a DMS KONCERT).

V spolupráci s organizáciou Člověk v tísni – Slovensko sme v júni a júli 

2010 organizovali aktivity urgentnej humanitárnej pomoci (distribúcia 

hygienických a čistiacich potrieb, zapožičiavanie vysušovačov a zabezpečenie 

dobrovoľníkov na čistiace práce) v štyroch regiónoch na východe Slovenska 

(Spiš, Šariš, Zemplín a okolie Košíc), ku ktorým sa v auguste a septembri 

2010 pridal región Hornej Nitry. Pomoc smerovala k viac než dvetisícpäťsto 

postihnutým rodinám,  ako aj k viac než dvom desiatkam obecných úradov, 

komunitných centier, škôl a zariadení sociálnych služieb.

V spolupráci s ďalšími slovenskými humanitárnymi organizáciami sme 

z výnosu zbierok vedených naším združením v roku 2010 prerozdelili čiastku 

153 150 EUR medzi stodeväťdesiattri postihnutých domácností. Zo získaných 

zdrojov sme za účelom rekonštrukcie a stavby obecných budov poskytli 

finančnú výpomoc v celkovej výške takmer 70 000 EUR. 

Ďakujeme za podporu: 

Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii 

Intenda, Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Pontis a ostatní firemní 

inštitucionálni a individuální darcovia a darkyne.

SLOVENSKO 
pomoc obyvateľom postihnutým povodňami 

(2010)
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S cieľom zlepšiť kvalitu poskytovania humanitárnej pomoci 
naším občianskym združením a prispieť k celkovému 
zefektívneniu poskytovania humanitárnej pomoci 
Slovenskom sme realizovali komplexný projekt financovaný 
Úradom pre humanitárnu pomoc Európskej komisie (ECHO).

Projekt sa začal realizovať v júli 2009. Zorganizovali sme spolu päť 

víkendových tréningov vedených skúsenými lektorkami a odborníkmi z 

praxe z Českej republiky, Talianska, Írska a Slovenska. Šestnásť účastníkov 

a účastníčok dostalo školenie v základných témach humanitárnej pomoci. 

Účastníci získali prehľad o zakladaní humanitárnej misie, príprave konkrétnej 

intervencie a minimálnych štandardoch poskytovania humanitárnej pomoci.

Koncom roka 2009 a začiatkom roka 2010 štyri vybrané účastníčky a jeden 

účastník tréningov absolvovali mesačné stáže v partnerských organizáciách 

ECHO v Afganistane, Pakistane, Gruzínsku, Palestíne, Etiópii. V Afganistane 

a v Keni tieto stážistky a stážista zorganizovali tréningy humanitárnej pomoci 

pre naše lokálne partnerské organizácie.

Koncom mája a začiatkom júna 2010 pokračovala tréningová séria dvomi 

ďalšími školeniami s lektormi z Rakúska (Rakúsky červený kríž) a Veľkej 

Británie. Týchto tréningov o prístupe k vode a sanitácii v rámci humanitárnej 

pomoci a participatívnych metódach pri vyhodnocovaní potrieb v teréne sa 

zúčastnilo ďalších 35 účastníkov zo  slovenských humanitárnych organizácií.

V rámci 5 okrúhlych stolov sa v spolupráci so Slovenskou agentúrou 

medzinárodnej rozvojovej spolupráce a Platformou mimovládnych 

rozvojových organizácií podarilo pripraviť nový návrh mechanizmu 

poskytovania humanitárnej pomoci zo Slovenska.

Ďakujeme za podporu: 

Program MZV SR SlovakAid a individuálni darcovia a darkyne.

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/

SLOVENSKO 
posilňovanie kapacít v poskytovaní humanitárnej pomoci 

(2009 - 2010)
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ROZVOJOVÁ 
SPOLUPRÁCA

Podporujeme právo žien 
a mužov na dôstojný život.
Prispievame k zlepšeniu kvality života 

ľudí dlhodobými systematickými 

riešeniami v krízových oblastiach sveta.
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Človek v ohrození pôsobí vo vidieckych oblastiach 
centrálnej a západnej Kene od roku 2008. Poskytovaním 
nových  poznatkov a malých pôžičiek  dávame jednotlivcom  
možnosť  naplniť víziu dôstojného života. Nezabúdame 
však, že jednotlivec je súčasťou komunity. Pomáhame 
preto komunitám mobilizovať sa a vlastnými silami prinášať 
pozitívne zmeny vo svojom okolí, v harmónii so životným 
prostredím.

Perspektívnym podnikateľkám a podnikateľom poskytujeme mikropôžičky 

a vedomosti v oblasti malého podnikania. Táto účinná stratégia prináša 

pozitívne výsledky v podobe vyšších príjmov z malých podnikateľských aktivít 

a postupného budovania udržateľného ekonomického rozvoja vidieka. 

Súbežne s podporou podnikateľského prostredia sa zameriavame aj na 

posilňovanie účasti vidieckeho obyvateľstva na komunitnom rozvoji. V roku 

2011 využijú vyškolené komunitné líderky a lídri nadobudnuté vedomosti o 

komunitnom plánovaní počas koordinácie projektu výstavby vodnej nádrže v 

Bumale. 

V priebehu roka 2010 sme pripravili 3 tréningy podnikateľských zručností, 

na ktorých 93 účastníčok a účastníkov získalo základy jednoduchého 

účtovníctva, finančného plánovania a prípravy podnikateľských zámerov. 

Taktiež sme zorganizovali 4 tréningy praktických zručností pre 74 účastníčok 

a účastníkov, ktorí získali nové vedomosti a inšpiráciu pre svoje drobné 

podnikanie v oblasti pestovania plodín a chovu hydiny. Získané vedomosti 

pomohli 185 ženám a mužom zúročiť mikropôžičku, ktorú sme im poskytli na  

rozbehnutie alebo rozšírenie ich drobného podnikania. 

Do administrácie mikropôžičkovej schémy sme zapojili 10 miestnych žien, 

čím sme vytvorili podmienky pre dlhodobú udržateľnosť projektu. V roku 2011 

plánujú vyškoliť ďalšie skupiny žien zo štyroch komunít, ktoré majú záujem o 

poskytovanie mikropôžičiek v iných oblastiach Kene. 

Súčasťou projektu sú i neformálne stretnutia mužov, ktoré organizujeme 

s cieľom motivovať mužov k väčšej podpore aktivít žien vo vidieckych 

oblastiach. 

Projekt realizujeme v spolupráci s miestnou 

organizáciou ESVAK – Community 

Development Initiatives. Priamo v 

teréne ho koordinuje pracovníčka 

združenia, Edita Bednárová.

Ďakujeme za podporu: 

Program MZV SR SlovakAid

KEŇA 
Podpora zamestnanosti a komunitnej participácie

(2010 - 2011)
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Afganistan sa ako krajina bude ešte dlhé roky vyrovnávať s 
následkami dlhoročného konfliktu a vládnutia hnutia Taliban, 
ktoré obmedzovalo účasť dievčat a žien na spoločenskom 
živote. Svoju misiu v Afganistane, ako vôbec prvú stálu 
misiu v zahraničí, sme otvorili už v roku 2004. Naše prvé 
projekty podporovali najmä budovanie vzdelávacieho 
systému v Afganistane a posilňovali práva žien a dievčat. 
V posledných rokoch sme sa orientovali na rozvoj vidieka a 
poľnohospodárstva.

V roku 2010 sme pokračovali v podpore chudobných vidieckych komunít. 

Projekt určený pre štyristo žien z obce Hizatkhail v provincii Parwan má 

za cieľ poskytnúť im v priebehu dvoch rokov odborné školenia zamerané 

na zefektívnenie domácej poľnohospodárskej produkcie, vytvorenie 

podnikateľských príležitostí, skvalitnenie výživy a zlepšenie zdravia členov 

domácností zapojených do projektu. 

V prvom roku sa do tohto projektu zapojilo 263 žien. Naučili sa nielen 

pestovať, spracovávať a uskladňovať zeleninu, ale získali aj základy 

marketingu a predaja svojich poľnohospodárskych produktov na miestnych 

trhoch. Vzhľadom na vysokú negramotnosť žien je odborné vzdelávanie 

doplnené o hodiny základov čítania, písania a počítania. 

V rámci projektu sa v uplynulom roku 240 mužov z obce Hizatkhail zúčastnilo 

stretnutí o rodovej rovnosti a dôležitosti účasti žien na podnikaní a verejnom 

živote komunity. Bez skutočnej podpory mužov nastanú zmeny v postavení 

afganských žien len veľmi pomaly.

Projekt uskutočňujeme v spolupráci s miestnou organizáciou Afghan 

Women Resource Centre a priamo v teréne ho koordinuje slovenský terénny 

pracovník, Matúš Búran.

Ďakujeme za podporu: 

Program MZV SR SlovakAid

AFGANISTAN 
Podpora rozvoja chudobných vidieckych komunít

(2009 - 2011)
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Rusko-gruzínsky  vojenský konflikt z augusta 2008 zvýšil 
počet vnútorných vysídlencov v Gruzínsku  o ďalšie desiatky 
tisíc mužov, žien a detí, ktorí museli opustiť svoje domovy 
v Južnom Osetsku.  Zložitá integrácia v novom neznámom 
prostredí, najmä na trhu práce a vo verejnom živote, odsúva 
týchto obyvateľov na okraj spoločnosti.

Cieľom projektu je znížiť mieru sociálneho a ekonomického vylúčenia a 

zmobilizovať presídlených obyvateľov z Južného Osetska v troch komunitách, 

kde našli nový domov – Tserovani, Shavshvebi a Gardabani.

Vysídlenci sú priamo zapájaní do rozhodovania a realizovania aktivít 

projektu tak, aby svoje skúsenosti vedeli využiť pri účasti na živote v nových 

komunitách. 

V roku 2010 sme uskutočnili tréningy pre 75 záujemcov a záujemkýň o drobné 

podnikanie. Účastníci školení sa naučili, ako zostaviť podnikateľský plán 

a získali zručnosti nevyhnutné pre riadenie malého podnikania. Vybranú 

skupinu 31 nádejných podnikateľov a podnikateliek z dvoch osídlení sme 

podporili  príspevkom  na naštartovanie vlastného podnikania vo výške 

300 eur na jeden podnikateľský plán. 

V každej komunite sa rozbehla príprava 9 malých komunitných projektov, 

ktoré si obyvatelia a obyvateľky týchto nových osídlení sami navrhli a 

budú ich aj realizovať. Plánuje sa napríklad úprava spoločných verejných 

priestranstiev, výstavba autobusovej zastávky, zriadenie miest na pečenie 

tradičného osetského chleba či oprava strechy spoločného obytného domu. 

Začala sa aj príprava rekonštrukcie bytov viac ako 50 najohrozenejších rodín 

vnútorných vysídlencov.

V komunitách tiež organizujeme kurzy praktických zručností s cieľom zvýšiť 

možnosti zamestnanosti vysídlencov. Zorganizovali sme kurzy úžitkových 

remesiel, pekárstva, krajčírstva, obkladačský kurz a kurz počítačovej 

gramotnosti.

Projekt realizujeme v spolupráci s miestnou organizáciou Women’s Fund in 

Georgia a priamo v teréne ho koordinuje naša terénna pracovníčka, Mária 

Radváková.

Ďakujeme za podporu: 

Program MZV 

SR SlovakAid

GRUZÍNSKO 
podpora vnútorných vysídlencov

(2010 - 2011)
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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 
politická nestabilita. S aktivitami zameranými na výmenu 
skúseností v oblasti investigatívneho žurnalizmu sme začali 
už koncom roka 2008.

Cieľom aktuálneho projektu bolo prispieť k rozvoju profesionalizmu a 

kapacít nezávislých lokálnych a regionálnych médií v Moldavsku. Spolu s 

naším moldavským partnerom, Nezávislým centrom pre žurnalistiku (ICJ), 

sme pripravili semináre a tréningy zamerané na oblasť investigatívneho 

žurnalizmu.

V marci 2010 školil redaktor denníka SME, Tom Nicholson, skupinu 

dvadsiatich študentov a študentiek v moldavskom Kišiňove. Témami školenia 

bolo najmä odhaľovanie prípadov korupcie a novinárska etika. Druhé 

školenie v Kišiňove viedla pre skupinu pätnástich novinárov a novinárok 

Zuzana Wienk z Aliancie Fair Play v júni 2010. Školenie bolo zamerané na 

prepojenie verejného sektora so záujmovými skupinami a na vytváranie 

databáz, ktoré uľahčujú investigatívnu prácu.

V auguste 2010 sme v Bratislave privítali skupinu desiatich moldavských 

novinárov a novinárok z rôznych médií, pre ktorých sme pripravili stretnutia 

s expertmi z oblasti investigatívnej žurnalistiky a zástupcami mimovládnych 

organizácií mapujúcich korupciu vo verejnej sfére. 

Ďakujeme za podporu: 

National Endowment for Democracy

MOLDAVSKO 
posilnenie úlohy nezávislých médií

(2010)
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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 uskutočňujeme 

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. 

V roku 2010 podporili individuálni i kolektívni darcovia vzdelávanie spolu 

70 detí z Kábulu. 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 a darkyne.

AFGANISTAN 
podpora vzdelávania detí pracujúcich na ulici 

(2005 - súčasnosť)
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Od marca 2010 sme zapojení do programu Platformy 
mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO) s cieľom 
podporovať odborné vzdelávanie mladých ľudí, ktorí plánujú 
pôsobiť v oblasti rozvojovej spolupráce.

V rámci projektu sme v roku 2010 školili a následne vyslali dve vybrané 

dobrovoľníčky na trojmesačnú stáž do Kene (projekt podpory zamestnanosti 

a komunitnej participácie) a Gruzínska (zníženie miery vylúčenia vnútorných 

vysídlencov). Dobrovoľníčky sa počas stáže aktívne zapájali do terénnych 

aj administratívnych činností riadených našimi pracovníčkami dlhodobo 

pôsobiacimi v daných krajinách.

V rámci programu PMVRO vycestovalo do štyroch rozvojových krajín (Keňa, 

Gruzínsko, Mongolsko, Vietnam) spolu deväť mladých ľudí. Partnermi 

projektu sú okrem OZ Človek v ohrození organizácie eRko - HKSD, Tabita n. o. 

a OZ SAVIO.

Ďakujeme za podporu: 

Slovak UNDP Trust Fund a program MZV SR SlovakAid

KEŇA, GRUZÍNSKO 
dobrovoľnícky program v rozvojových projektoch združenia 

(2010 - 2011)
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V roku 2009 sme sa po prvýkrát zapojili do projektu pomoci 
mimovládnym organizáciám v nových členských krajinách 
EÚ (ale aj iným subjektom – samospráve, univerzitám 
a súdom.) zvýšiť ich zručnosti v oblasti získavania finančných 
prostriedkov od agentúry EuropeAid na realizáciu projektov 
v rozvojových krajinách alebo projektov v oblasti rozvojového 
vzdelávania.

V júni 2010 sme zorganizovali už druhý seminár pre predstaviteľov a 

predstaviteľky mimovládnych organizácií (MVO), ktorí majú záujem o 

získavanie zdrojov na rozvojové projekty (alebo projekty rozvojového 

vzdelávania) z EuropeAid – prvý seminár sa uskutočnil v novembri 

2009. Počas doby trvania projektu sme tiež sprostredkovali individuálne 

konzultácie projektových návrhov a konzultácie pre finančných manažérov a 

manažérky.

V rámci projektu zároveň vznikol Online Helpdesk (helpdesk-europeaid@

puntosud.org), webová stránka (http://www.puntosud.org/helpdesk-

europeaid/) venovaná informáciám o fondoch v rámci EuropeAid, ktorá slúži 

aj ako nástroj samovzdelávania v oblasti tvorby a písania projektov, ako aj 

manuál Guide to EuropeAid.

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

SLOVENSKO 
Helpdesk pre organizácie z nových členských krajín v oblasti rozvojovej pomoci 

(2009 - 2010)



PALESTÍNA
Umením ku kultúrnemu dialógu 
(2009 - marec 2010)

V rámci projektu využívajúceho umenie ako spôsob, ktorým možno 

reflektovať sociálne, politické a kultúrne problémy, navštívili vo februári 

2010 koordinátorky mládežníckych projektov Človeka v ohrození Palestínu. 

Viedli tam workshopy zamerané na arteterapiu pre pracovníkov partnerskej 

organizácie WI´AM a pre skupiny osirelých detí, s ktorými WI´AM pracuje. V 

priebehu marca 2010 obe koordinátorky diskutovali 

o spoločensko- politickej situácii na Blízkom východe so žiakmi a žiačkami 

na stredných školách na Slovensku.

Ďakujeme za podporu: 

Anna Lindh Foundation

SRBSKO
posilnenie roly mladých aktivistov 
v občianskej spoločnosti 
(2009 - január 2010)

Kľúčové aktivity projektu, ktorého cieľom bolo umožniť mladým Srbom 

a Srbkám vzájomnú výmenu názorov a skúseností s ich rovesníkmi v EU, 

sme zorganizovali v priebehu roka 2009. Išlo o tri študijné návštevy 

dvadsaťjeden srbských aktivistov a aktivistiek na Slovensku a jedno školenie 

pre devätnástich mladých ľudí v Srbsku. Projekt sme uzavreli hodnotiacim 

stretnutím s partnerskou organizáciou Vojvodjanka v januári 2010.

Ďakujeme za podporu: 

National Endowment for Democracy

Rozvojové Projekty dobiehajúce v roku 2010 
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AFGANISTAN
Zvyšovanie odborných kapacít v 
poľnohospodárstve a potláčanie vidieckej 
chudoby  
(2010 - 2011)

Projekt nadväzujúci na naše súčasné aktivity v Afganistane zamerané na 

zefektívnenie miestneho poľnohospodárstva sme začali realizovať aj v obci 

Bakokham v provincii Kapisa. V rámci projektu budeme organizovať odborné 

vzdelávanie vo „farmárskej škole“ pre miestnych mužov a pre ženy pripravíme 

školenia o poľnohospodárskych metódach a podnikateľských zručnostiach. 

Okrem marketingu výrobkov z miestnej poľnohospodárskej produkcie sa 

začínajúce podnikateľky naučia ako zakladať škôlky ovocných a iných drevín 

určených na predaj.

Ďakujeme za podporu: 

Program MZV SR SlovakAid

KEŇA
zvyšovanie potravinovej bezpečnosti 
(2010 - 2012)

V dištrikte Laikipia v Centrálnej Keni budeme spolu so žiačkami a žiakmi 

základných a stredných škôl počas dvoch rokov zakladať a  obhospodarovať 11 

školských záhrad s vlastným zavlažovacím systémom a skleníkmi. V školských 

jedálňach sa tak spestrí strava a zároveň zvýši kvalita odbornej prípravy 

absolventiek a absolventov škôl v oblasti poľnohospodárstva.  Týmito krokmi 

prispejeme k oživeniu záujmu o poľnohospodárstvo, ktoré najmä mladá 

generácia vníma ako zaostalý a neatraktívny sektor. Medzinárodný rok lesov 

(2011) si pripomenieme zakladaním lesných škôlok v záhradách. Projekt 

priamo v teréne koordinuje náš pracovník Lukáš Zorad.

Ďakujeme za podporu: 

Program MZV SR SlovakAid



PODPORA 
ĽUDSKÝCH 

PRÁV

Sme solidárni s ľuďmi 
na ceste z neslobody.
Podporujeme nezávislých občianskych 

aktivistov, snažíme sa získavať podporu 

slovenskej verejnosti a zvyšovať povedomie 

o ľudských právach.



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.

V roku 2010 sme na Kubu vycestovali dvakrát a navštívili spolu dvanásť 

rodín politických väzňov. Rodiny sme podporili sumou 2 742,47 EUR, čím 

sme vyčerpali všetky prostriedky z verejnej zbierky vedenej spolu s Nadáciou 

Pontis v rokoch 2003 až 2009.  

Skupinám nezávislých učiteľov a intelektuálov a centrám neformálnej výučby 

sme distribuovali naše vzdelávacie príručky Debatné krúžky zamerané na 

globálne témy, etickú výchovu ako aj na rady ako viesť debaty a organizovať 

debatné spolky. Pripravili sme aj ďalší vzdelávací materiál, power-pointovú 

prezentáciu zameranú na transfer skúsenosti z ekonomickej a sociálnej 

transformácie Československa po roku 1989 doplnenú o krátky manuál pre 

učiteľov.

Na Slovensku sme sa aktívne zapájali do budovania verejného povedomia 

o situácii na Kube. Vo februári 2010 sme spolu s ďalšími organizáciami 

zorganizovali spomienkové zhromaždenie pred kubánskou ambasádou v 

Bratislave na uctenie si pamiatky zosnulého kubánskeho disidenta Orlanda 

Zapatu Tamaya. V novembri 2010 sme ako hosťa na jednej z diskusií 11. 

ročníka MFDF Jeden svet privítali kubánskeho disidenta José Luis Garcíu 

Panequeho, v súčasnosti žijúceho v exile v Španielsku.

Na zložitú situáciu rodín desiatich kubánskych disidentov vyhostených do 

Španielska sme reagovali v decembri 2010 vyhlásením materiálnej zbierky. 

Vďaka individuálnym darcom a darkyniam sa nám podarilo vyzbierať a na 

Druhý sviatok vianočný do španielskej Valencie doručiť sto kilogramov 

zimného šatstva a desať notebookov, ktoré pomôžu bývalým väzňom 

svedomia pokračovať v ich práci pri obhajobe ľudských práv na Kube.

Ďakujeme za podporu: 

National Endowment for 

Democracy, individuálni 

darcovia a darkyne do 

materiálnej zbierky a 

hlavný darca – Vysoká 

škola zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. 

Alžbety

KUBA 
solidarita s politickými väzňami a podpora neformálneho vzdelávacieho sektora

(2003 - súčasnosť)
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S cieľom zvyšovania povedomia v oblasti ľudských práv 
vo svete a získania podpory ich dodržiavania u slovenskej 
verejnosti pravidelne organizujeme premietania filmov 
spojené s diskusiami. Na Slovensko tiež pozývame aktivistov 
z Barmy na kratšie študijné pobyty.

Diskusie na podporu tolerancie 

(2010 – 2011)

Od novembra 2010 organizujeme cyklus diskusií zameraný na zvyšovanie 

povedomia slovenskej verejnosti o práve na rovnosť, nediskrimináciu a 

získavanie jej podpory pre výchovu k tolerancii a multikulturalizmu. 

Dve verejné diskusie na tému sociálneho vylúčenia Rómov a tému 

vlastenectvo vs. extrémizmus sme usporiadali počas 11. ročníka MFDF 

Jeden svet v Bratislave. Ďalšie tri diskusie na témy migrácia, homofóbia a 

diskriminácia uskutočníme v Bratislave do konca júna 2011. Doplnkovou 

aktivitou ku každej téme sú dve diskusie na vybraných stredných školách 

mimo Bratislavy. Diskutovali sme na školách v Banskej Štiavnici, Košiciach, 

Prešove, Sobranciach a v Žiline.

Ďakujeme za podporu: 

Program MZV SR SlovakAid a individuálni darcovia a darkyne.

Stáže barmských aktivistov 
(2010 )

V roku 2010 (v júni a v novembri) navštívili na naše pozvanie Slovensko 

dvaja ľudsko-právni aktivisti z Barmy, aby tu strávili mesačnú stáž zameranú 

na tému fungovania mimovládneho sektora (MVO) a prípravy ľudsko-

právnych advokačných kampaní. Na stretnutiach s predstaviteľmi MVO a 

štátnych inštitúcií získali stážista a stážistka informácie z oblasti politickej 

a ekonomickej transformácie. Zorganizovali sme aj stretnutia so študentmi 

a študentkami desiatich stredných škôl, s ktorými stážisti diskutovali o 

súčasnej situácii v Barme. 

Ďakujeme za podporu: 

Člověk v tísni a program 

Európskej komisie 

EIDHR

SLOVENSKO 
diskusie a stáže na tému ľudských práv 

(2010 - 2011)
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GLOBÁLNE 
VZDELÁVANIE
NA SLOVENSKÝCH 
ŠKOLÁCH

Otvárame školy celosvetovým 
témam a ich súvislostiam.

Prispievame ku kritickému mysleniu, 

rešpektovaniu ľudských práv ako aj 

k potrebe pomáhať ľuďom v ohrození

 inovatívnymi metódami vzdelávania.



Jedinečným prvkom projektu, do ktorého sú zapojené školy z Estónska, 

Švédska, Veľkej Británie a Slovenska, je, že sa uskutočňuje v spolupráci 

s afganskými školami. Európske deti tak majú možnosť spoznať nielen 

aktuálne globálne problémy a ich riešenia, ale aj byť v kontakte s afganskými 

rovesníkmi a rovesníčkami, čo im umožňuje dozvedieť sa o tejto krajine viac 

ako prinášajú stereotypné mediálne správy.

V roku 2010 sa do projektu zapojilo osem slovenských škôl, ktorým bola 

pridelená partnerská škola v Afganistane. Sedem škôl zorganizovalo v danom 

roku afganské dni, kedy žiaci a žiačky spoznávali Afganistan prostredníctvom 

afganskej kultúry, jedla či diskusií o islame. 

V apríli 2010 sa uskutočnila študijná cesta slovenskej učiteľky a učiteľa do 

Afganistanu, kde na školách viedli pre štyridsať učiteľov a žiakov workshopy 

na využitie interaktívnych metód vo vyučovaní. V októbri 2010 sme naopak 

zorganizovali študijnú cestu afganskej prekladateľky a učiteľa na Slovensko. 

Počas návštevy piatich škôl si afganskí hostia vymieňali so slovenskými 

pedagógmi skúsenosti zo vzdelávania a poskytli žiakom a žiačkam informácie 

o živote v Afganistane.

S cieľom napísať reportáže na netradičné, médiami nepokryté témy (ako je 

napr. afganská popkultúra) do stredoškolského „Twin School magazínu“ sme 

do Afganistanu v októbri 2010 vyslali aj známeho slovenského spisovateľa 

a publicistu Michala Hvoreckého. 

Súčasťou projektu bola i kampaň „Vymeň starý (foťák) za nový (uhol 

pohľadu)“, v rámci ktorej darovalo devätnásť slovenských darcov a darkýň 

svoj digitálny fotoaparát afgánskym školám. Výstava najlepších fotografií, 

ktoré vznikli vďaka kampani, sa pod názvom „Afganistan očami detí“ 

predstavila na 11. ročníku MFDF Jeden svet v novembri 2010 v Bratislave. 

V roku 2011 putuje po slovenských školách.

Ďakujeme za podporu: 

Európska komisia (EuropeAid) a program MZV SR SlovakAid

Twin School (2009 - 2012)
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Cieľom už tretieho pokračovania medzinárodného projektu (s partnermi z 

Poľska, Estónska a Českej republiky) je využitie potenciálu dokumentárneho 

filmu ako nástroja na vzdelávanie o rôznych aktuálnych, prevažne 

globálnych, témach na stredných školách. 

Do projektu je v súčasnej dobe zapojených viac ako dvesto stredných a 

základných škôl z celého Slovenska. Školám sme v auguste 2010 distribuovali 

druhú časť metodického balíka Jeden svet na školách III (prvá časť 

vznikla už v roku 2009), ktorá sa venuje témam konfliktov v krajinách 

subsaharskej Afriky, postavenia žien v politike či manipulácie a propagandy v 

dokumentárnych filmoch. 

V roku 2010 sme zorganizovali seminár na tému „Využitie dokumentárneho 

filmu vo vyučovaní“ pre dvadsať učiteľov a učiteliek (výstupom bola 

rovnomenná príručka). Taktiež sme zorganizovali workshop pre jedenásť 

budúcich učiteľov a učiteliek. Deväť učiteliek, ktoré sme vyškolili v 

interaktívnych metódach výučby, viedlo počas roka školenia pre spolu 

stodvadsaťšesť učiteľov a učiteliek v ôsmich slovenských mestách.

Ako po minulé roky, aj tento rok sme v rámci 11. ročníka MFDF Jeden svet v 

novembri 2010 zorganizovali premietania dokumentárnych filmov doplnené 

o diskusie s hosťami, tentoraz pre tisícstošesťdesiat žiakov a žiačok z 

devätnástich bratislavských stredných škôl. Viac než tritisícsedemsto žiakov 

a žiačok v piatich slovenských mestách sa na jar 2010 zúčastnilo školských 

wpremietaní v rámci prehliadky Jeden svet v regiónoch.

Súčasťou projektu bola aj stredoškolská súťaž námetov na sociálny spot, 

ktorú sme pod názvom „Čo na nich vidíš?“ vyhlásili v apríli 2010. Autor 

víťazného námetu získal účasť na Medzinárodnej letnej filmovej škole v 

Banskej Štiavnici v auguste 2010.

Ďakujeme za podporu: 

Európska komisia 

(program Europaid)

Watch and Change 
Jeden svet na školách 

(2008 - 2011)
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Projekt, ktorý je súčasťou väčšieho projektu „Watch and Change – Jeden svet 

na školách“, má za cieľ motivovať aktívnych mladých ľudí, stredoškolákov a 

stredoškoláčky, aby vo svojom voľnom čase vytvorili sieť školských klubov, 

kde by premietali dokumenty z MFDF Jeden svet a dostali tak priestor priblížiť 

rôzne aktuálne, prevažne globálne témy, svojim spolužiakom a spolužiačkam. 

V súčasnosti máme na Slovensku dvadsaťdva filmových klubov a v rámci našej  

mediatéky ponúkame na vypožičanie tridsaťsedem dokumentárnych filmov.

V auguste 2010 sme pre lídrov a líderky filmových klubov z piatich krajín 

(Poľsko, Estónsko, Česká republika, Rumunsko a Slovensko) v Banskej 

Štiavnici zorganizovali 3. ročník Medzinárodnej letnej filmovej školy. 

Výsledkom workshopov vedených profesionálnymi filmármi bolo päť 

sociálnych spotov na témy ako rodová rovnosť, sociálne vylúčenie, veková 

diskriminácia a predsudky voči ľuďom s hendikepom. Spoty sme premietli v 

rámci 11. ročníka MFDF Jeden svet v Bratislave v novembri 2010.

Ďakujeme za podporu: 

Európska komisia (program Europaid) a Úrad vlády SR (Akčný plán 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie)

Filmové kluby Jeden svet  (2008 - 2011)



Medzinárodný projekt (s partnermi z Rakúska, Poľska, Českej republiky a 

Veľkej Británie) je nadstavbou trojročného vzdelávacieho projektu „Aktívne 

globálne školy“. Úlohou škôl zapojených v projekte je zistiť, kde v ich okolí 

je priestor na zmenu týkajúcu sa spravodlivejšieho obchodu a klimatických 

zmien a ako môžu túto zmenu v spolupráci s ďalšími členmi a členkami 

miestnej komunity dosiahnuť.

V roku 2010 sme na projekte spolupracovali s dvadsiatimi strednými a 

desiatimi základnými školami z celého Slovenska. Všetky školy postupne 

hosťujú celodenné interaktívne workshopy zamerané na priblíženie nosných 

tém projektu. Učiteľky a učitelia absolvujú metodické školenie, vďaka 

ktorému budú môcť lepšie pracovať s témami projektu a zároveň viesť žiačky 

a žiakov k aktivitám v ich komunite – na sídlisku, v obci, v meste. 

Workshopy „Aktívne tvorivé dielne“ sme zrealizovali najmä vďaka spolupráci 

s devätnástimi dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi, prevažne študujúcimi na 

vysokých školách, pre ktorých sme pripravili školenie na globálne témy a 

metódy práce s deťmi a mládežou v októbri a decembri 2010.

V rámci projektu je aktívna webová stránka www.schools2communities.eu, 

kde sa zapojené školy z piatich krajín môžu deliť o svoje projektové novinky, 

aktivity a námety.

Ďakujeme za podporu: 

Európska komisia (program Europaid) a program MZV SR SlovakAid

Aktívne globálne školy 2 
Spoločne, zodpovedne, spravodlivo 

(2009 - 2012)
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Globálne rozvojové 
vzdelávanie na vysokých 
školách 
(2009 – máj 2010)

Na projekte, ktorý nadväzoval na naše predošlé aktivity na vysokých školách, 

sme spolupracovali s Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej 

univerzity, Fakultou ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy 

práva a Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. 

Na zapojených školách sme v zimnom semestri 2009/2010 zabezpečili výučbu 

rozvojových tém interaktívnou formou. V rámci projektu tiež 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 podporu: 

program MZV SR SlovakAid

Globálne vzdelávanie 
na základných školách  
(november 2010 – 2011)

V rámci nového vzdelávacieho projektu pre druhý stupeň základných škôl 

v roku 2011 pripravíme zdrojové metodické materiály na začleňovanie 

globálneho vzdelávania do učebných osnov predmetov ako je matematika, 

geografia, občianska náuka a výchova umením. Na projekte budeme 

spolupracovať s dvadsiatimi učiteľmi a učiteľkami.

Ďakujeme za podporu: 

program MZV SR SlovakAid

Dobiehajúce/začínajúce projekty  
globálneho vzdelávania v roku 2010 



FESTIVAL 
JEDEN SVET Kladieme otázky o svete, 

ktorý sa nás týka.
Najväčšie podujatie Človeka v ohrození

 je Medzinárodný festival dokumentárnych 

fimov Jeden svet. Venuje sa globálnym 

témam, ľudským právam a krízovým 

oblastiam. Každoročne ho navštevuje 

celkovo 27 000 divákov v Bratislave 

a ostatných regiónoch Slovenska. 



11. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov (MFDF) Jeden 

svet sa konal v Bratislave od 23. do 28. novembra 2010. Divákom v ôsmich 

bratislavských kinosálach ponúkol vyše šesťdesiat dokumentárnych filmov z 

celého sveta v ôsmich sekciách, trinásť tematických diskusií, tri fotografické 

výstavy, dva koncerty, divadelné predstavenie či eko-workshop. 

Po prvýkrát nad festivalom prevzala záštitu predsedníčka vlády SR, Iveta 

Radičová, ktorá sa zároveň zúčastnila slávnostného otvorenia festivalu.

Na filmoch, diskusiách a ďalších festivalovích podujatiach sme zaznamenali 

spolu štrnásťtisíc diváckych vstupov, vrátane viac než tritisíc žiakov a žiačok 

základných a stredných škôl, ktorí navštívili dopoludňajšie bezplatné 

projekcie. 

Nosnými témami 11. ročníka festivalu boli ekologické témy, život v krajinách 

Irán a Afganistan, naša minulosť v totalite a nacionalizmus, 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.

Okrem desiatok domácich hostí sme na festivale privítali aj významných 

zahraničných hostí – bývalého kubánskeho politického väzňa José Luis 

García Panequeho, predstaviteľa Ujgurov Mehmeta Tohtiho, českého senátora 

Jaromíra Štětinu a zahraničných dokumentaristov Mohammada Rezu 

Kazemiho z Iránu, Stefana Weinerta z Nemecka a Martina Marečka z Českej 

republiky.

Svoje miesto na festivale mala opäť aj domáca dokumentárna produkcia. 

Filmy v sekcii Slovenský dokumentárny film 2009/2010 posudzovala 

štvorčlenná medzinárodná porota. Čestnú Cenu Jedného sveta získal režisér 

Jaro Vojtek za film Z kola von – Čo je za tým.  

Pri príležitosti otváracieho večera festivalu bola po ôsmykrát udelená Cena OZ 

Človek v ohrození za významnú pomoc ľuďom v krízových oblastiach sveta. 

Cenu získal lekár, profesor Vladimír Kčméry, za svoje humanitárne aktivity 

na Haiti. Po prvýkrát bolo udelené aj Čestné uznanie za prínos krízovým 

oblastiam. Získala ho novinárka denníka SME Miriam Zsilleová za aktívne 

informovanie o ľudsko-právnej situácii na Kube.

Od novembra 2010 do januára 2011 putoval výber dokumentárnych filmov z 

bratislavskej časti festivalu do ďalších pätnástich miest v rámci prehliadky 

Jeden svet na Slovensku. Menšie Ozveny Jedného sveta sa budú konať v 

ďalších štrnástich mestách až do mája 2011.

Ďakujeme za podporu: 

Nadácia Slovenskej sporiteľne, Audiovizuálny fond, Ekofond, n.f. a jeho 

zriaďovateľ SPP, Fond sociálneho rozvoja, Úrad vlády SR, Zastúpenie 

Európskej komisie na Slovensku, ambasády a iní partneri.
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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, na kultúrno-vzdelávacie aktivity na Slovensku 
o krízových oblastiach sveta, globálnych problémoch 
a ľudských právach. 

V roku 2010 sme z asignácie 2% z dane prijali 18 157,50 EUR (získané 

prostriedky môžeme použiť až do konca roka 2011).

V roku 2010 sme z fondu 2% z dane minuli 11 232,11 EUR na kultúrno-

vzdelávacie aktivity na Slovensku a na podporu rozvojových projektov 

v krízových oblastiach sveta (vybavenie terénnych pracovníkov v Keni, 

Afganistane a Gruzínsku):

36,14 EUR – Príspevok na realizáciu projektu Podpora globálneho 

rozvojového vzdelávania na vysokých školách

660,15 EUR – Príspevok na podporu projektu Rozvoj vidieka v 

Afganistane (notebook pre terénneho pracovníka)

660,15 EUR – Príspevok na podporu projektu Podpora zamestnanosti 

a komunitnej participácie v Západnej Keni  (notebook pre terénneho 

pracovníka)

660,15 EUR – Príspevok na podporu projektu Podpora vnútorných 

vysídlencov v Gruzínsku (notebook pre terénneho pracovníka)

58,65 EUR – Príspevok na zabezpečenie návštevy hosťa z Barmy v rámci 

realizácie verejných podujatí na podporu demokracie v Barme

9156,87 EUR – Príspevok na podporu vzdelávacieho projektu Watch 

and Change – Jeden svet na školách (tlač príručky, ubytovanie lektorov a 

účastníkov, technické zabezpečenie filmovej školy)

DVE PERCENTÁ 
VÝ

RO
ČN

Á 
SP

RÁ
VA

 2
01

0
34



Členom/členkou Klubu darcov OZ Človek v ohrození sa môže 
stať každý, kto na pravidelnej mesačnej báze bude zasielať 
na účet združenia príspevok minimálne 2 eUR. Vašimi 
príspevkami nám pomáhate vytvárať fond rýchlej pomoci, 
použiteľný v prípadoch humanitárnych kríz či neočakávaných 
udalostí. Ak sa chcete pridať do nášho Klubu darcov, 
kontaktujte nás na info@clovekvohrozeni.sk. 

Klub darcov sme rozbehli v roku 2006. K 31. decembru 2010 sme mali 162 

aktívnych členov a členiek, 25 z nich sa  k nám pridalo v priebehu minulého 

roka. Od roku 2006 sa aj s vašou pomocou podarilo vyzbierať a efektívne 

použiť 42 564,11 EUR.

Za rok 2010 nám členovia Klubu darcov poskytli celkovo 10 722,44 EUR, čo je 

o 1 619,92 EUR viac ako v predošlom roku.

V roku 2010 sme zdroje z Klubu darcov použili nasledovne:

2 000 EUR - SOS Haiti – distribúcia humanitárnej pomoci pre ľudí 

postihnutých zemetrasením na Haiti v januári 2010

3833 EUR - SOS Pakistan – distribúcia humanitárnej pomoci pre ľudí 

postihnutých záplavami v auguste 2010 

Členovia a členky Klubu darcov dostávajú každý rok elektronickú výročnú 

správu združenia, každé tri mesiace elektronický newsletter s informáciami 

o našich aktivitách a použití vyzbieraných prostriedkov a priebežné 

pozvánky na naše podujatia. Každý člen/členka má tiež nárok na bezplatnú 

permanentku na MFDF Jeden svet.

Maximálne 5% z prostriedkov vyzbieraných v danom roku je každoročne 

použitých na nevyhnutné náklady spojené s administráciou Klubu darcov.

KLUB DARCOV 
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Humanitárna pomoc
  
Budovanie kapacít    25100.00

Haiti (zemetrasenie)    208700.00

SR (povodne)    360100.00

Pakistan (povodne)    42200.00

  

Rozvojová spolupráca
  
Keňa     60800.00

Srbsko     1800.00

Helpdesk pre MVO    15000.00

Gruzínsko     63400.00

Afganistan     91700.00

Budovanie kapacít a dobrovoľníctva  9900.00

  

Podpora ľudských práv
  
Kuba     29600.00

Moldavsko     27600.00

Palestína     4900.00

Barma - stáže v SR    3800.00

Diskusie v SR    2300.00

  

Vzdelávacie programy
  
Globálne vzdelávanie na školách   178700.00

Festival Jeden svet    49800.00

  

Ostatné náklady
  
Vlastné prevádzkové náklady ČvO, 

rozvoj združenia a iné náklady   10700.00
Spolu: 1186100.00
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54%

1%

6%

20%

19%

Humanitárna pomoc
636100

Rozvojová spolupráca 
242600

Podpora ľudských práv 
68200

Vzdelávacie programy 
228500

Ostatné náklady 
10700
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Verejné zdroje
  
Zdroje Európskej komisie   174700.00

SlovakAid/SAMRS    269800.00

Úrad vlády SR, fondy ministerstiev SR, NBS  27800.00

2 % z dane z príjmov    14700.00

Verejné zbierky    443200.00

Ostatné výnosy
  
Klub darcov    11500.00

Ostatné dary na prevádzku a aktivity združenia 10300.00

Ostatné výnosy    20400.00 

 

Grantové inštitúcie, nadácie, firmy, 
veľvyslanectvá
  
National Endowment for Democracy  53600.00

UNDP     9900.00

Zastupiteľské úrady v SR   4100.00

Slovenské firmy a nadácie   154500.00

Anna Lindh Foundation   4900.00

Stredoeurópska nadácia   200.00

Člověk v tísni    3800.00

Spolu: 1186100.00

Finančná správa - Výnosy 2010
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Verejné zdroje
930200

Ostatné výnosy 
42200

Grantové inštitúcie, nadácie, 
firmy, veľvyslanectvá 
231000
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© Človek v ohrození 2010

Adresa: 
Svoradova 5, 811 03 Bratislava

Tel.: +421 2 5542 2254 

Fax: +421 2 5564 7707

IČO: 317 99 311

www.clovekvohrozeni.sk

Kontaktná osoba: 
Jana Karelová, riaditeľka

karelova@clovekvohrozeni.sk


