Výročná správa
2011

Príhovor riaditeľky

Milí priatelia a priateľky,
rok 2011 bol pre nás rokom výziev a príležitostí posilniť naše miesto medzi významnými mimovládnymi
organizáciami na Slovensku. Potvrdili sme, že sme moderná profesionálna organizácia, ktorá dokáže
dosiahnuť zmeny k lepšiemu. Výsledky je vidieť v rozvojovej a humanitárnej práci v Keni, Afganistane,
Gruzínsku a na Haiti. S úspechom pokračujeme v dlhodobých ľudsko-právnych projektoch na Kube. Darí
sa nám udržať si pozíciu lídra v aktivitách globálneho vzdelávania na Slovensku. Viac o našej práci sa
dočítate v tejto správe.
Mám radosť, že to bol rok v znamení partnerstiev s neziskovými organizáciami v regióne ako aj silnými
inštitúciami vo svete. Spolu s 11 mimovládnymi organizáciami na Slovensku sme založili Koalíciu pre
podporu individuálneho darcovstva, ktorá vytvára podmienky pre transparentné darcovské prostredie.
Iniciovali sme úvodné stretnutia so stredoeurópskymi mimovládnymi organizáciami, ktoré viedli k založeniu
siete na podporu ľudí v rozvojových krajinách CEDRON.
Uplynulý rok bol bohatý na podujatia, na ktorých sme sa s vami stretli osobne a hovorili o našej práci a
témach, ktoré vás zaujímajú. Popri neformálnych stretnutiach Človeka v čajovni ste si obľúbili aj nový
formát diskusií na horúce témy Reﬂektor. Pre osobné stretnutia s členmi Klubu darcov sme vytvorili
osobitný priestor a dúfam aj novú tradíciu v rámci Olovrantu s človekom.
Vyvrcholením nášho snaženia bol už 12. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych ﬁlmov Jeden
svet. S mottom Svet v sieti sme nadviazali na dôležitosť nových médií v dnešnom globálne previazanom
svete. Teší ma, že oslovuje stále viac divákov nielen v Bratislave ale aj v regiónoch.
V predvianočnom období ste nás príjemne prekvapili svojou odozvou na náš nový charitatívny e-shop www.
ČloveČiny.sk. Mnohí ste si ho obľúbili ako inšpiráciu pre originálne dary, ktoré potešia dvakrát.
Vďaka vám, našim darcom, podporovateľom, priaznivcom a priateľom, ktorí ste stáli celú dobu pri nás.
Nebyť vás, mnohé z aktivít v tejto správe by sme nemohli uskutočniť. V neposlednom rade ďakujem všetkým
svojim kolegom, spolupracovníkom a dobrovoľníkom za úžasnú energiu a nasadenie pri realizácii všetkých
našich projektov.
Teším sa na dobré správy, s ktorými sa s vami podelím opäť o rok. Kedykoľvek nás však môžete „stretnúť“
aj na sociálnych sieťach.

Jana Karelová
riaditeľka

O nás

Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková, mimovládna organizácia, založená na Slovensku v
roku 1999, kedy prvýkrát zasahovala vo vtedajšom vojnou zmietanom Kosove. Spontánna humanitárna
reakcia vyústila do potreby založiť organizáciu, ktorá by adresne reagovala na vzniknuté krízové situácie
vo svete. Odvtedy sa naše aktivity rozrástli z humanitárnej pomoci aj na dlhodobé projekty rozvojovej
spolupráce, podporu ľudských práv a globálneho vzdelávania.

Humanitárna pomoc

Kladieme dôraz na adresnú pomoc, spoluprácu s miestnymi partnermi a efektívne využívanie ﬁnančných
zdrojov. Na Slovensku informujeme o globálnych problémoch a javoch, ktoré sa nás týkajú, hoci sú zdanlivo
vzdialené, a prispievame k formovaniu solidárnej spoločnosti. Organizujeme medzinárodný festival
dokumentárnych ﬁlmov Jeden svet.

Pomáhame v krízových oblastiach sveta.
Zabezpečujeme akútne potreby obyvateľov
postihnutých dôsledkami humanitárnej
katastrofy doma a vo svete.

Naše poslanie
Účinne pomáhame ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konﬂiktov, prírodných katastrof a autoritárskych
režimov. Vzdelávacími a osvetovými aktivitami na Slovensku prispievame k budovaniu otvorenej, tolerantnej
a solidárnej spoločnosti.

Naše hodnoty

úcta k človeku

adresnosť

profesionalita

transparentnosť

efektívnosť

partnerstvo

budovanie tolerantnej a solidárnej spoločnosti
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Človek v ohrození
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Keňa - Dadaab

Haiti

... zmierňujeme utrpenie ľudí v najväčšom utečeneckom tábore na svete

... pomáhame po zemetrasení

Krajiny Východnej Afriky postihlo najhoršie sucho za
posledných šesťdesiat rokov. Svetové médiá v júni
2011 situáciu v regiónoch Somálska klasiﬁkovali
ako hladomor. Hneď sme vyhlásili verejnú humanitárnu zbierku SOS Sucho v Afrike na pomoc ľuďom
postihnutým katastroﬁckým suchom.

V roku 2011 sme na Haiti zničenom zemetrasením podporili malé podnikanie a stavbu
tretej zákl. školy.

Organizácii Lutheran
World Federation
sme poslali:

Za tieto peniaze bola
prenajatá vodná
7000- litrová
cisterna na:

V Dadaabe žije
500 000 utečencov

56 dní

=

Vytvorili sme a distribuovali
Zlaté stránky v Leogane

...toľko ako
obyvateľov Bratislavy

v počte

Týmto spôsobom sme zabezpečili distribúciu

39 200

6

1500 kópií.

Nádejní podnikatelia absolvovali vzdelávacie kurzy
malého podnikania a konzultácie o miestnom aj
medzinárodnom podnikaní. Kurzy sme zamerali
na zodpovedné podnikanie, vedenie účtovníctva a
marketingu.

denných dávok vody
pre utečencov

Projekt sme realizovali v
spolupráci s organizáciou
Lutheran World Federation

Humanitárna pomoc

Počas projektu Hillias zamestnal svoju sesternicu. Za
prácu v obchode jej platí školné. Počas kurzu si osvojil
základy účtovníctva, inventarizácie a zásady zodpovedného podnikania. On a jeho rodina začali udržiavať
odtokové kanály v okolí obchodu, čím prispievajú k
výraznému zvýšeniu čistoty a zdravotnej bezpečnosti
svojho okolia. Finančne podporujú aktivity miestnej
mládeže. Počas kurzu si osvojil základy účtovníctva,
inventarizácie a zásady zodpovedného podnikania. On
a jeho rodina začali udržiavať odtokové kanály v okolí
obchodu, čím prispievajú k výraznému zvýšeniu čistoty a zdravotnej bezpečnosti svojho okolia. Finančne
podporujú aktivity miestnej mládeže.

Sumou 10 000 eur sme podporili stavbu 3. základnej
školy. Na škole študuje 150 detí.
Sumou 49 641 eur sme podporili 29 malých a stredných podnikateľov z oblasti stavebného priemyslu,
reštauračných a hotelových zariadení, predaja potravín
a zmiešaného tovaru.
Vyškolili sme 2 miestnych dobrovoľníkov. Vedú tréningy
a konzultácie v oblasti malého a stredného podnikania.

13 500 €

500 000

Hillias Brandt, vyškolený obchodník s rozličným
tovarom v Leogane:
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Človek v ohrození

Projekt sme realizovali v
spolupráci s organizáciou
All Hands Volunteers
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Humanitárna pomoc

Keňa
... podporujeme perspektívnych podnikateľov a podnikateľky

Rozvojová pomoc
Podporujeme právo žien a mužov na dôstojný život.
Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí
dlhodobými systematickými riešeniami
v krízových oblastiach sveta.
Až 75% populácie v Keni sa venuje poľnohospodárstvu, preto Človek v ohrození podporuje a zlepšuje
aktivity v tejto oblasti. Rozvojovú spoluprácu v Keni
realizujeme od roku 2008.

Podporili sme rozvoj vidieka, podnikanie a
zamestnanosť
V Bumale sme úspešne ukončili projekt podpory perspektívnych podnikateľov a podnikateliek formou
mikropôžičiek, podnikateľských školení a komunitnej
mobilizácie.
Akynyi Odhiambo z dediny Boro Nango v Záp.Keni

Mikropôžičkový
fond v objeme

Počet príjemcov
pomoci

19 460 eur

138 obyvateľov

10

miestnych žien sme vyškolili vo vedení
mikropôžičkového programu

15

obyvateľov absolvovalo tréningy komunitných lídrov v oblasti vodcovstva, formálneho založenia komunitnej organizácie a
písania komunitných projektov

280

obyvateľov absolvovalo praktické školenia
v oblasti chovu hydiny, pestovanie napier
trávy, banánov a lokálnych plodín

408

obyvateľov absolvovalo školenia v oblasti
podnikateľských zručností

“

Vďaka mikropôžičke sa mi podarilo otvoriť malý
obchodík s potravinami priamo v našej dedine. Zo
zisku som zaplatila školské poplatky pre najmladšieho
syna, zlepšila som stravu pre všetkých členov domácnosti. Neskôr som si kúpila dve prasiatka, ktoré určite
čoskoro so ziskom predám.“

Projekt sme realizovali v spolupráci
s miestnou organizáciou
ESVAK - Community Development Initiatives
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Človek v ohrození

Ďakujeme za podporu:
Program MZV SR SlovakAid
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Rozvojová pomoc

Keňa

Keňa

... zvyšujeme potravinovú bezpečnosť

... podporujeme záchranu lesa Koibatek

Zvyšujeme potravinovú bezpečnosť v Centrálnej Keni (november 2010 - 2012)

26
pedagógov

Mladým Keňanom ukazujeme, že aj práca v poľnohospodárskom sektore vie byť príťažlivá a užitočná.

110

Mr. Maina, učiteľ na strednej dievčenskej škole Moi
Equator (Nanyuki):

pedagógov

Dievčatá sa sami pýtajú von, aby sme hodinu poľnohospodárstva odučili v záhrade. Tá pokrýva celé
kurikulum, v triede už sa vôbec nemusíme zdržiavať,
všetko sa naučíme priamo v teréne.“

9

“

pedagógov

25
Založili sme 5 školských záhrad so zavlažovacími
schémami, fóliovníkmi a chovom drobných poľnohospodárskych zvierat.

žiakov

Obnovili sme činnosť poľnohospodárskych klubov na

330

11 školách.

žiakov

Projekt sme realizovali v
spolupráci s organizáciou
SEANET

Rozvojová pomoc

absolvovalo tréningy
zamerané na IT technológie

absolvovalo tréningy zamerané
na poľnohosp. aktivity

absolvovalo tréningy zamerané
na starostlivosť o fóliovníky

absolvovalo tréning
zameraný na manažment
poľnohospodárskych klubov

Rozdistribuovali sme:

x 10 000

10

x 32 000

301

sadeníc stromov

znevýhodneným
domácnostiam

x 602

301

energiu šetriacich
piecok

znevýhodneným
domácnostiam

sadeníc stromov

Podporujeme záchranu lesa Koibatek v lesnom komplexe Mau. Do projektu zapájame komunity, ktorých
spôsob obživy je závislý od miestnych lesných zdrojov.

školám

Zorganizovali sme:

6x tréning zameraný na

508

participáciu správy lesa pre

účastníkov

podporujeme environmentálne kluby na

10

školách

absolvovalo workshopy
zamerané na
poľnohospodárske aktivity

Ďakujeme za podporu:
Program MZV SR SlovakAid
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Obnovujeme lesný komplex Mau
(2011 – 2013)

Výročná správa 2011

Projekt sme realizovali v spolupráci
s organizáciou Necofa

Človek v ohrození

Ďakujeme za podporu:
Program MZV SR SlovakAid
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Rozvojová pomoc

Keňa

Južný Sudán

... nekupuj somariny, radšej daruj ČloveČiny

... podporujeme perspektívnych podnikateľov a podnikateľky

Od decembra 2011 prinášame netradičné darovanie s charitatívnym e-shopom ČloveČiny.

V Južnom Sudáne podporujeme tradičné poľnohospodárstvo. Od roku 2007 sa snažíme, aby jeho
obyvatelia neboli závislí od zahraničnej potravinovej
pomoci.

60

stromčekov

sliepok

40

8

zajacov

kôz

1
ovcu

1

12
5

hygienických
potrieb pre
študentku

šk. umyvární
na dažďovú
vodu

44 ekologických
piecok
11

školských
uniforiem

Školenie zamerané na zakladanie a vedenie

8
Aj v Južnom Sudáne vytvárame ekologické školské
záhrady, ktoré sú uspešné v Keni.

Kurz zameraný na implementáciu interaktívnych
vyučovacích metód

Sestra Ann Marry z dievčenskej školy Loreto v
Rumbeku:

zariadenie
triedy

27

Farmárčenie v Južnom Sudáne nie je vôbec
jednoduché. Čelíme mnohým výzvam od
nehostinného počasia po nedôveru ľudí, ale po
tréningu o rôznych poľnohospodárskych metódach
sa už neviem dočkať, kedy začneme, a som plná
optimizmu. „

Viac info nájdete na www.cloveciny.sk

učiteľov poľnohospodárskych
klubov

Ekologické školské záhrady zlepšujú jedálniček (2011 - 2012)

“

925

Poskytnutá pomoc:

2

študentiek

učiteľky na environmentálne
a poľnohospodárske témy

Projekt sme realizovali v spolupráci s
Hnutím kresťanských spoločenstiev
detí - eRkom

Rozvojová pomoc
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Rozvojová pomoc

Afganistan

Afganistan

... rozvíjame chudobný vidiek (2009 – 2011)

... odstraňujeme vidiecku chudobu (2010 - 2012)

V Afganistane sa zameriavame na najslabšie skupiny
obyvateľstva, vytváranie príjmov pre vidiecke ženy,
využívanie domácich zdrojov a podporu vzdelávania.
Pôsobíme tu od roku 2004. Podporujeme vzdelávanie
afganských detí, ktoré pracujú na ulici. Program podpory vzdelávania realizujeme v Kábule od roku 2005.

Poskytnutá pomoc:
tréningy v oblasti zefektívnenia domácej poľnohosp.
produkcie pre:

Rozvíjame chudobný vidiek (2009 – 2011)

v Production House má
technické vybavenie
k dispozícii:

V novembri 2011 sme ukončili dvojročný projekt socioekonomického rozvoja chudobných vidieckych komunít
v obci Hizatkhail. Podporili sme mikropodnikanie žien.

školenie o rodovej rovnosti
absolvovalo

Makai, účastníčka projektu z obce Hizatkhail:

“

workshopy o zvýšení
povedomia rovnakých práv
žien a mužov absolvovalo

Prácu nemám, zarába len manžel. Predtým
som doma robievala jablkový džem a zavárala, ale vždy sa mi všetko skazilo. V centre som sa
naučila kvalitne spracovávať plodiny, pripravovať
džemy a zaváraniny. Teraz produkty posielam na
trh a zarobím tak nejaké peniaze pre rodinu.“

Na pomoc pri založení
mikropodniku sme
distribuovali

Projekt sme realizovali v spolupráci
s organizáciou Afghan Women
Resource Center (AWRC)

Rozvojová pomoc

400

žien

60

Poskytnutá pomoc:

V obci Bakokham v provincii Parwan rozvíjame chudobné vidiecke komunity. V tréningoch
poľnohospodárskych a podnikateľských zručností
ženy a muži pokračujú aj v roku 2012.

tréningy domáceho poľnohospodárstva, spracovávania
poľnohospodárskych plodín a
ich predaja pre

100
žien

žien

390

tréning zakladania domácich
škôlok ovocných stromov pre

20

moderné poľnohospodárske
metódy sa naučilo

40

žien

mužov

3500

farmarov

obyvateľov

40

balíkov
mat.
pomoci

Ďakujeme za podporu:
Program MZV SR SlovakAid
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Odstraňujeme vidiecku chudobu
(2010 - 2012)

Výročná správa 2011

Projekt sme realizovali v spolupráci
s organizáciou Afghan Women
Resource Center (AWRC)

Človek v ohrození

Ďakujeme za podporu:
Program MZV SR SlovakAid
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Rozvojová pomoc

Afganistan

Afganistan

... podporujeme chov hospodárskych zvierat a drobného podnikania (2011 - 2013)

... škola namiesto ulice

V priebehu 2 rokov trvania projektu podporíme:

Podporujeme chov hospodárskych zvierat a
drobného podnikania (2011 - 2013)

Škola namiesto ulice

stupne, bez dohovárania, po dvoch týždňoch sme mali
pozbierané peniaze. Ešte som nezažila takú súdržnosť
medzi našimi žiakmi.“

Už od roku 2005 podporujeme vzdelávanie afganských detí, ktoré by inak pracovali na ulici. Darcovia
zo Slovenska sumou 200 eur podporujú štúdium jedného dieťaťa na rok.

V obciach Noarallam a Shinaki sme zriadili dve projektové
centrá, v ktorých poskytujeme školenia v oblasti chovu
oviec a včelárstva.

116

žien

50 mužov

Matka podporeného dieťata z Afganistanu:

“

Sociálne a ekonomické postavenie znevýhodnených
vidieckych komunít v okrese Istalif v provincii Kábul
podporujeme od septembra 2011. Pomáhame ženám s
drobným podnikaním.

V septembri 2011 sme na základných a stredných
školách spustili kampaň Pomôž dieťaťu z Afganistanu vrátiť sa späť do školy. Do kampane sa zapojilo
sedemnásť škôl z celého Slovenska.

Ďakujem, že moja dcéra môže zasa chodiť do
školy.“

Poskytnutá pomoc:
Katarína Válentová, zástupkyňa riaditeľa zo strednej
odbornej školy v Košiciach:

v roku 2011 sme
podporili
vzdelávanie

“

Keď som svojim kolegom na pedagogickej rade
povedala o kampani, nie všetci tomu verili, ale
sľúbili, že na triednickej hodine sa o tom so svojimi
žiakmi porozprávajú. Najväčšie prekvapenie pre mňa
bolo, keď už ďalší deň prváci priniesli peniaze. Po-

Projekt sme realizovali v spolupráci
s organizáciou Afghan Women
Resource Center (AWRC)

Rozvojová pomoc

Ďakujeme za podporu:
Program MZV SR SlovakAid
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Projekt realizujeme v spolupráci s
miestnou organizáciou Aschiana

Človek v ohrození

74
detí

Ďakujeme 82 individuálnym a kolektívnym darcom.
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Rozvojová pomoc

Gruzínsko

Gruzínsko

... rozbiehame drobné podnikanie (2011)

... podporujeme mladých postaviť sa na vlastné nohy

Rozbiehame drobné podnikanie (2011)
Pomáhali sme s podnikateľskými plánmi, písali granty na
nákup vybavenia a materiálu. Vzdelané ženy síce nemôžu
vykonávať svoje profesie, ale aspoň pečú, alebo sa naučili
robiť bižutériu. Jej predajom zarobia aspoň trochu peňazí.
Marechi Gogidze z Gardabani:

“

Pred vojnou sme žili dobre. Mali sme obchodík. Keď
sa začal konﬂikt, zobrali sme deti a ušli. Nebrali sme
so sebou veľa vecí, mysleli sme, že sa ešte vrátime. Bývali
sme v provizórnych podmienkach, nemali sme žiadnu
prácu. Človek v ohrození mi kúpil kuchynské vybavenie.
Teraz pečiem na objednávky. Nemyslím si, že sa ešte
vrátime domov. Tam, kde stál náš dom, už nie je nič.“

uskutočnili sme 3 tréningy
podnikateľských zručností pre

75

uskutočnili sme 12 kurzov praktických zručností (kurz pečenia,
bižutérie, šitia, počítač. zručností)

240

uskutočnili sme poradenstvo
podnikateľských plánov pre

60

ﬁnančnú podporu vo výške
300 Eur získalo
45 podnikateľských plánov pre

63

bytové podmienky sme
zlepšili v:

Projekt sme uskutočnili v spolupráci s
gruzínskou mimovládnou organizáciou
Women‘s Fund in Georgia

Rozvojová pomoc

Podporujeme mladých postaviť sa na
vlastné nohy

Poskytnutá pomoc:

Mladí vysídlenci z Tbilisi a okolia okrem podnikateľských kurzov absolvovali kurzy počítačových zručností a biznis angličtiny.

pridelili sme granty
vo výške 700 Eur

podnikateľské
kurzy absolvovalo

8 účastníkom

100 účastníkov

Mladá podnikateľka z Tbilisi:
Bývam s rodičmi, o ktorých sa starám. Už
dávnejšie som si zaplatila kadernícke kurzy.
Doma som strihala našich susedov. Človek v ohrození
mi pomohol získať grant, vďaka ktorému som si
vybavila kadernícky salón.“

106
domoch

Ďakujeme za podporu:
Program MZV SR SlovakAid
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Poskytnutá pomoc:

“

Ničivý spor s Ruskom o Abcházsko a Južné Osetsko vyhnal z domovov od 90. rokov vyše 225 tisíc
etnických Gruzíncov. Od roku 2009 pomáhame ich
začleneniu do spoločnosti ako plnohodnotných a
produktívnych občanov.

Výročná správa 2011

Projekt realizujeme v spolupráci s organizáciou Hungarian Baptist Aid
a lokálnou gruzínskou organizáciou Betheli Humanitarian Association.

Človek v ohrození
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Rozvojová pomoc

Kuba
... podporili sme blogerov

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

Na Kube stále vládne autoritársky režim, s porušovaním ľudských práv a represiami voči tým, ktorí s ním
nesúhlasia. Nezávislú občiansku spoločnosť, politických väzňov, disidentov a ľudsko - právnych aktivistov
na Kube podporujeme od roku 2003.

Podpora nezávislej občianskej spoločnosti
na Kube (2011)

kurz pre nových
blogerov absolvovalo

140

lieky sme
zabezpečili pre

67

účastníkov

polit. väzňov

Blogerov na akadémii, ktorú založila disidentka Yoani
Sanchéz sme podporili kurzami počítačovej techniky
s tipmi pre kyberaktivizmus.
Asociácia nezávislých právnikov vďaka našej podpore
otvorila pobočku v Holguine na východe krajiny. Bezplatné právne poradenstvo je tak dostupné pre ľudí aj
mimo hlavného mesta.

*

Kubánska komisia pre ľudské práva a národné zmierenie sleduje stav politických väzňov a komunikuje s
ich rodinami.

Holguin

Podporili sme komunikačné a koordinačné aktivity
Kresťanského hnutia oslobodenia, ktoré obhajuje
občianske a politické práva.
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Človek v ohrození

Ďakujeme za podporu:
Program MZV SR SlovakAid
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Podpora ľudských práv

Kuba
... pripravili sme interaktívnu prezentáciu

Globálne vzdelávanie
Otvárame školy celosvetovým témam a ich súvislostiam.
Prispievame k výchove nastupujúcej generácie ako
rozhľadených mladých ľudí, ktorí si uvedomujú svoju
zodpovedosť v súčasnom globálne previazanom svete.

Zvyšujeme porozumenie mladých Kubáncov
transformačným procesom (2010 - 2011)

Nezávislý učiteľ z neformálneho vzdelávacieho
centra v Camaguey:

Mladým Kubáncom sme pripravili Transformačný
balíček: interaktívnu prezentáciu a sériu dokumentárnych ﬁlmov o transformácii v strednej a východnej
Európe. Učitelia ocenili príručky s anotáciami k ﬁlmom,
námetmi na diskusiu a interaktívnymi aktivitami.

Balíček približuje plusy a mínusy transformácie
na Slovensku. Obsahuje množstvo nápadov pre
učiteľov ako ich študentom podať zaujímavo.“

“

*
Camagüey

Ďakujeme za podporu:
National Endowment for Democracy

Podpora ľudských práv
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Slovensko

Slovensko

... Twin School (2009 - 2012)

... žiaci a žiačky základných škôl hľadajú príležitosti

Ján, učiteľ Obchodnej akadémie z Dolného Kubína:

“

Dnes má už partnerskú školu z Európy takmer
každá škola na Slovensku. Medzinárodný projekt
s afganskou školou je však niečo unikátne. Naši žiaci a
žiačky sú z tejto možnosti nadšení.“
Na projekte Twin school spolupracovalo:

Twin School (2009 - 2012)

10

Výnimočný projekt zapája školy z Estónska, Švédska,
Veľkej Británie a Slovenska do spolupráce so školami v
Afganistane. Slovenskí žiaci sú v kontakte s afganskými, čím sa o tejto krajine dozvedajú viac ako z veľakrát
stereotypných mediálnych správ.
Dvaja slovenskí učitelia školili interaktívne metódy vyučovania kolegov v Afganistane. Manifestom v londýnskom
parlamente upozornila vyše stovka žiakov afganského
ministra školstva a britského ministra pre rozvojovú
spoluprácu na problémy, s ktorými sa ich „spolužiaci“ z
Afganistanu trápia a na spôsoby, akými ich chcú riešiť.

učiteľov zo SR

3500
žiakov a žiačok

70
škôl z celej Európy

žiačka gymnázia, Turčianske Teplice:

“

Byť v Londýne bol pre mňa obrovský zážitok. Mala som
možnosť niečo ovplyvniť. Pochopila som, aké dôležité
je vzdelávanie pre mojich rovesníkov v Afganistane.“
Príručku nájdete na
http://www.clovekvohrozeni.sk/sk/metodicke-prirucky
Ďakujeme za podporu:
Program MZV SR SlovakAid

Ďakujeme za podporu:
Európska komisia

Globálne vzdelávanie

30

škôl zo SR
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Aktívne globálne školy 2: Spoločne,
zodpovedne, spravodlivo (2009-2012)

Katarína, žiačka z gymnázia v Rajci:

“

Voľný pohyb ľudí, tovarov a informácií nás s ľuďmi,
ktorí žijú vo vzdialených krajinách, spája viac než
kedykoľvek predtým. Každodenné rozhodnutia o
tom, čo si oblečieme, čo budeme jesť, ako cestujeme do školy ovplyvňujú našu budúcnosť, rovnako
ako budúcnosť ľudí, ktorí naše oblečenie šijú.

Mnohé zdanlivo nepotrebné materiály, ktoré ľudia
hádžu do odpadu, môžeme využiť aj na výrobu
ekohračiek. Výstavou ekohračiek na škole sme upozornili
na problémy ľudí, ktorí často nemajú ani na základné
životné potreby.“

Žiaci základných a stredných škôl hľadajú príležitosti,
ktoré sa týkajú spravodlivého obchodu a klimatických
zmien v ich okolí. S partnermi v Poľsku, Rakúsku,
Českej republike a na Malte usporiadali počas
Aktívnych globálnych týždňov 33 akcií na ich
podporu. Organizovaním aktivít v miestnej komunite
posilňujú skupinovú prácu a efektívnu komunikáciu.
Aktívnych globálnych týždňov sa zúčastnilo:

60

učiteľov a učiteliek

škôl

33

3500

akcií v rámci Aktívnych globálnych
týždňov

žiakov a žiačok

Ďakujeme za podporu:
Európska komisia

Človek v ohrození

200

10

partnerských organizácií, združení
a úradov na lokálnej úrovni

Ďakujeme za podporu:
Program MZV SR SlovakAid
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Slovensko

Slovensko

... pripravili sme zdrojové metodické materiály

....premietame ﬁlmy

... vytvorili sme 10 watchdog skupín

Najlepšie videá sme premietali na 12. ročníku festivalu
dokumentárnych ﬁlmov Jeden svet.

Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách (2010 - 2011)

Filmové kluby Jeden svet
(2011 - 2013)

Nové média menia komunitu
(september až december 2011)

Pripravili sme zdrojové metodické materiály, ktoré
zohľadňujú globálne vzdelávanie vo vyučovaní matematiky, geograﬁe, občianskej náuky, hudobnej
a výtvarnej výchovy, výchovy umením na 2. stupni
základných škôl. Ku kreatívnej metodickej práci sme
s odbornými garantmi motivovali 16 učiteliek Štyri
príručky, ktoré vznikli nájdete na:

Vo voľnom čase si stredoškoláci na školách sami organizujú ﬁlmové kluby. Premietania na globálne témy, ochranu ľudských práv a rozvojovú pomoc obohacujú o
diskusie, besedy s hosťom, hry a výstavy. Na letnej
ﬁlmovej škole tvorili s účastníkmi z Českej republiky, Poľska, Rumunska a Estónska originálne sociálne spoty.

Stredoškoláci po Slovensku vytvorili desať watchdog
skupín. Natočili aktivistické videá. Tie zachytávajú
problém, ktorý sa týka diskriminácie menšín, korupcie,
transparentnosti alebo porušovania ľudských práv
v ich okolí. Vznikli tak reportáže o antisemitizme v
Banskej Štiavnici, skládke odpadu v blízkosti školy v
Dolnom Kubíne, či vysťahovaní Rómov
v Liptovskom Hrádku.

21

http://www.clovekvohrozeni.sk/sk/metodicke-prirucky

ﬁlmových
klubov

34

dokumentárnych ﬁlmov

Viac informácií nájdete na www.zmenkomunitu.sk
a facebook stránke Zmeň komunitu.

*
* D. Kubín * *

*

Michaela, učiteľka z gymnázia v Bratislave

* Sučany

Púchov

“

19

Výborný nápad. Bola som veľmi spokojná, a aj
žiakom sa páčil nový spôsob vedenia hodiny. Už
sa ma pýtali, kedy bude ďalšia takáto hodina... Ale
vážne, nechceli by ste vytvoriť aktivity na všetky témy
v matematike?“

lídrov

Turčianske Teplice

ﬁlmových klubov absolvovalo
zážitkové školenie

Lipt.
Mikuláš

Lipt. Hrádok

*
Banská Štiavnica

14
pedagógov

sme vyškolili ako využívať
dokumentárny ﬁlm vo vyučovaní

* Bratislava

Viac informácií nájdete na www.b-login.sk
Ďakujeme za podporu:
Program MZV SR SlovakAid

Globálne vzdelávanie

Ďakujeme za podporu:
Európska komisia, Úrad vlády
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Ďakujeme za podporu:
Nadácii Intenda

Človek v ohrození
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Medzinárodný festival dokumentárnych ﬁlmov
Jeden svet

Informačné kampane a podujatia
... šírime informácie

... kladieme otázky o svete, ktorý sa nás týka
V Bratislave ho navštívilo:

Festival je jediným kultúrno - vzdelávacím podujatím
na Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá ľudsko právnymi a globálnymi témami.

O projektoch, kampaniach a výzvach informujeme prostredníctvom webových stránok:
www.clovekvohrozeni.sk – webové stránky združenia

=

12. ročník priniesol 70 ﬁlmov zahraničnej i slovenskej
produkcie, európsky ﬁlmový workshop Nisimazine,
diskusie s tvorcami ﬁlmov a s odborníkmi, fotograﬁcké
výstavy a ďalšie sprievodné podujatia.

www.rozvojovevzdelavanie.sk - projekty rozvojového a globálneho vzdelávania na Slovensku.

14 500 divákov

www.jedensvet.sk - festival dokumentárnych ﬁlmov Jeden svet
www.zmenkomunitu.sk - občiansky aktivizmus stredoškolskej mládeže

+

Diváci mali možnosť vidieť vybrané ﬁlmy v
ďalších viac než 20 mestách na Slovensku

Motto 12. ročníka festivalu: Svet v sieti

www.cloveciny.sk - charitatívny e-shop, kde Slováci pomáhajú

S našimi priaznivcami sme hovorili aj cez štyri
facebookové stránky - Človek v ohrození, Zmeň
komunitu, Človek v škole a ČloveČiny.

Verejnosť sa o tom, čo robíme dozvedá aj
cez stovky mediálnych výstupov. Vybrané
zverejňujeme aj na domovskom webe.

Našim podporovateľom a spolupracovníkom
posielame štvrťročný e-newsletter. Napíšte
nám na info@clovekvohrozeni.sk a pridajte sa k
informovaným.

Najradšej však s vami hovoríme priamo. Preto
organizujeme neformálne stretnutia Čajovňa s
Človekom, diskusie na horúce témy Reﬂektor
alebo Olovrant s Človekom na festivale Jeden svet.

“

Vedomie toho, že všetci obyvatelia planéty obývame jeden svet, je silnejšie ako kedykoľvek
predtým vďaka moderným komunikačným technológiám. V súčasnosti môžu vďaka dostupným
technológiám aj jednotlivci zaznamenávať, dokumentovať okolitú realitu.“

Festival sa konal pod záštitou premiérky SR Ivety Radičovej a starostky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
Tatiany Rosovej.

Iveta Radičová, predsedníčka vlády SR

“

Čajovňa s Človekom

Festival Jeden svet je, ak dovolíte, aj mojím
festivalom. Pretože hodnoty, za ktoré sa
stavia – harmonizácia vzťahov väčšiny k menšinám,
vyrovnávanie sa s minulosťou, boj proti extrémizmu,
dodržiavanie ľudských práv, zelené výzvy – sú hodnotami, ktoré zdieľam.“

V útulnej čajovni Únik sme usporiadali šesť neformálnych debát pre verejnosť.

Otvorenie festivalu

Ďakujeme za podporu:
Nadácia Slovenskej sporiteľne, Audiovizuálny fond, Ekofond, n.f. a jeho zriaďovateľ SPP, nadácia SPP, Úrad vlády
SR, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ambasády a iní partneri.
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Rok po zemetrasení na Haiti:
Haiti prežilo zemetrasenie, hurikán, choleru a voľby.
Zhovárali sme sa o situácii po roku.

Slovenskí učitelia v Afganistane:
S nami zdieľali skúsenosti z Afganistanu. Stretnutie
nám spríjemnili pochúťky z kábulského bazáru.

O dobrovoľníctve s dobrovoľníkmi:
Zhovárali sme sa o ich pohnútkach a o tom, ako fungujú v teréne.

Život v najväčšom utečeneckom tábore sveta:
Situácia utečencov, čo robia humanitárne organizácie
a ako zapojiť utečencov do riešenia ich existenčných
problémov nás zaujíma.

Povodne na Slovensku:
Najväčšia prírodná katastrofa v 2010 na Slovensku
vyprovokovala ohromnú solidaritu a historickú spoluprácu mimovládnych organizácií.

Človek v ohrození

O festivale dokumentárnych ﬁlmov Jeden svet:
Informácie zo zákulisia a exkluzívne premietanie ﬁlmu o vraždách zo cti V mene rodiny.
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Informačné kampane a podujatia

Správna rada a pracovníci

... šírime informácie

Reﬂektor

Správna rada do novembra 2011

V roku 2011 sme diskutovali na tri témy celospoločenského významu:
Demonštrácie v Egypte a revolučný domino efekt na Blízkom Východe.
O prevratoch v islamskom svete, ropnej kríze sme hovorili s Jamilom Sbenatym z Inštitútu blízkovýchodných
štúdií, Attilom Kovácsom z katedry porovnávacej religionistiky FFUK a spravodajcom denníka SME Matúšom
Krčmárikom.
Tri japonské rany a vyhliadky jadra po Fukušime.
Rôzne pohľady na jadrovú energetiku a globálne dopady výbuchu v elektrárni v Japonsku predstavili Peter Liška
z Výskumného ústavu jadrovej energetiky, riaditeľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman, Juraj Mesík zo Svetovej
banky a Martin Hajdúch zo Slovenskej akadémie vied.

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

Správna rada od novembra 2011

Barma – udalosti posledných mesiacov
O tom, či Barma smeruje po voľbách k demokracii sme diskutovali s občianskou aktivistkou Paung Paung.
Jana Čavojská

- novinárka (predsedníčka)

Konferencia TEDx

Beáta Dobová

- fundraisorka pre FM Rádio7

Hovorili sme o tom, že aj malá krajina ako je Slovensko vplýva na život obyvateľov rozvojových krajín.

Eva Sládková

- novinárka

Festival Pohoda

Naši pracovníci a pracovníčky 2011

Už po piatykrát ste nás mnohí našli v mestečku mimovládnych organizácií na festivale Bažant Pohoda. Možnosť
vyskúšať si burku zaujala aj premiérku Ivetu Radičovú.

Futbalový turnaj ﬁriem pre Človeka v ohrození
Zástupcovia ﬁriem zvolenského regiónu si v priateľských zápasoch v Kováčovej zmerali svoje schopnosti. Na
štartovnom vyzbierali 150 eur, ktoré putovali na aktivity oddelenia humanitárnej a rozvojovej pomoci. Ďakujeme
organizátorom, futbalovému klubu TJ Prameň Kováčová, Jánovi Zvarovi a ďaľším, ktorí turnaj podporili.

Dobročinný predaj Punč pomoci
Punč pomoci na vianočných trhoch organizovala mestská časť Bratislava Staré Mesto. Veľmi si vážime, že varené
vínko pre naše združenie predávali aj premiérka Iveta Radičová so starostkou Tatianou Rosovou. Dobročinný
punč príjemne moderoval publicista Henrich Krejča. Vďaka všetkým návštevníkom trhov, ktorí nám pomohli
vyzbierať 314,25 eur.
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Jana Karelová

– výkonná riaditeľka

Peter Bestvina

- PR manažér do augusta 2011

Mirka Smítalová

– externá konzultantka pre komunikáciu od septembra 2011

Paula Tomanovičová

- PR Executive od septembra 2011

Matúš Plavecký

– ﬁnančný manažér

Lucia Kročilová

– ﬁnančná asistentka

Zuzana Hargašová

– účtovníčka do apríla 2011

Veronika Ferčíková

– asistentka do júla 2011

Marta Dernerová

- asistentka od decembra 2011

Človek v ohrození
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Pracovníci

Dary

Humanitárne a rozvojové projekty

Ďakujeme všetkým individuálnym a korporátnym podporovateľom, ktorí nám
darovali v roku 2011. Našu prácu by sme nedokázali robiť bez vás.

Marcela Ondeková

– vedúca oddelenia

Pavol Makýš

– projektový manažér pre Gruzínsko a tréningy humanitárnych pracovníkov

Tomáš Bokor

– projektový manažér pre Keňu

Mária Sliacka

– projektová manažérka pre humanitárne projekty

Edita Bednárová

– terénna pracovníčka, vedúca misie (Keňa)

Lukáš Zorád

- terénny pracovník (Keňa)

Je významná iniciatíva, ktorá zbližuje ľudí ochotných dlhodobo pomáhať. Členovia klubu pravidelnými
darmi zabezpečujú stabilný akcieschopný fond pomoci, použiteľný v prípadoch humanitárnych kríz alebo
neočakávaných udalostí. Ku koncu roku 2011 mal Klub darcov 180 členov.

Matúš Búran

– terénny pracovník, vedúci misie (Afganistan)

V roku 2011 sme obdržali dary vo výške 12 628 EUR.

Jana Jakubíková

- terénna pracovníčka (Afganistan)

Mária Radváková

– terénna pracovníčka (Gruzínsko)

Klub darcov

Vážime si dlhodobý záujem a porozumenie členov Klubu darcov, ktorí zdieľajú náš prístup k pomoci tým,
ktorí ju najviac potrebujú.

2 percentá

Globálne vzdelávanie na slovenských školách

Každoročne oslovujeme svojich podporovateľov a verejnosť so žiadosťou o podporu formou darovania 2 %
z dane. Vyzbierané prostriedky používame na projekty zlepšovania života v krajinách, v ktorých dlhodobo
vyvíjame svoje aktivity, na kultúrno-vzdelávacie aktivity na Slovensku.

Andrej Návojský

– vedúci oddelenia (Twin School)

Ľubica Šemrincová

– projektová manažérka (Aktívne globálne školy 2)

Tatiana Cárová

- projektová koordinátorka (Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách)

Tomáš Janeček

- projektový koordinátor (Filmové kluby Jeden svet, Nové médiá menia komunitu)

Lucia Oriešková

- asistentka

V roku 2011 sme prijali 18222 EUR.

Ďakujeme.sme.sk
Ďakujeme individuálnym darcom, ktorí nám venovali 42 eur.

Podpora ľudských práv a občianskej spoločnosti
Nora Beňáková

– vedúca oddelenia od septembra 2011

Katarína Ďurovková

– projektová manažérka pre ľudskoprávne projekty na Kube.

Festival Jeden svet
Nora Beňáková

– riaditeľka festivalu

Eva Sládková

– PR

Katarína Ďurovková

– sprievodné podujatia, Jeden svet v regiónoch

Martin Horák

– produkcia, premietania pre školy

Stážisti / dobrovoľníci
Miroslav Beseda, Katarína Kalivodová, Dáša Knošková, Jana Koťková, Martina Neviďanská, Soňa
Špányiová a desiatky dobrovoľníkov, ktorí pomáhali s realizáciou MFDF Jeden svet 2011.
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Verejné zbierky

12 rokov - 12 míľnikov

V roku 2011 sme realizovali dve zbierky:

Škola namiesto ulice
Podporujeme afganské deti, aby sa namiesto práce na ulici mohli vzdelávať. V roku 2011 sme od 82
individuálnych aj skupinových darcov vyzbierali 16 400 eur.

1999

vznik OZ Človek v ohrození a prvá verejná zbierka pre Kosovo postihnuté vojnou

2000

organizujeme prvý ročník festivalu dokumentárnych ﬁlmov Jeden svet na
Slovensku

2001

uskutočňujeme prvé verejné diskusie o porušovaní ľudských práv a krízových
oblastiach sveta

2002

vyhlasujeme verejnú zbierku SOS Povodne, vďaka ktorej ﬁnancujeme
rekonštrukciu budov a distribúciu humanitárnej pomoci ľuďom postihnutým
povodňami v Čechách i na Slovensku

2003

spúšťame verejnú zbierku na pomoc rodinám kubánskych politických väzňov
s nadáciou Pontis

2004

v Afganistane otvárame prvú dlhodobú misiu a spúšťame projekty na podporu
vzdelávacieho systému a ženských práv

2005

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

2006

na Slovensku rozbiehame projekt globálneho vzdelávania Aktívne globálne školy

2007

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

2008

v Keni otvárame svoju prvú misiu na africkom kontinente, kde naša terénna
pracovníčka koordinuje projekt podpory podnikania vidieckych žien

2009

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

2010

spolu s ďalšími organizáciami koordinujeme program humanitárnej pomoci
obyvateľom Slovenska postihnutých povodňami

2011

vyhlasujeme verejnú zbierku SOS Sucho v Afrike na pomoc ľuďom postihnutým
katastroﬁckým suchom vo východnej Afrike a následným hladomorom v
Somálsku.

Ďakujeme.

SOS Sucho v Afrike
Zbierka podporila ľudí postihnutých katastroﬁckým suchom vo východnej Afrike a následným hladomorom v Somálsku. Vyzbierali sme 12 tisíc eur, vďaka ktorým sme zabezpečili 39 200 denných
dávok vody pre utečencov v pol miliónovom utečeneckom tábore Dadaab v Keni.
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Finančná správa

Náklady 2011

Výnosy 2011
Humanitárna pomoc
Verejné zdroje

637 665

Zdroje Európskej komisie
Štátny rozpočet SR
Podiel z dane z príjmu práv. a fyz. osôb

110 915
512 026
14 725

Súkromné zdroje

260 860

Právnické osoby (ﬁrmy, nadácie, veľvyslanectvá)
Fyzické osoby (individuálne dary)
Verejné zbierky
Klub darcov ČvO

127 003
1 489
130 615
1 754

Vlastné zdroje

13 311

1,5%

(úroky, kurz. zisky, a pod.)

3 979

0,4%

Ostatné

spolu

SOS Pakistan (povodne)
SOS Haiti (zemetrasenie)
SOS Povodne (SR)
SOS Sucho v Afrike
Budovanie kapacít
a rozvoj odd. humanitárnej pomoci, ostatné

69,6%

28,5%

1 591
61 530
45 120
12 998

476 493

Keňa
Gruzínsko
Afganistan
Južný Sudán
Rozvoj dobrovoľníctva
projekt Človečiny
ostatné

202 571
92 903
172 958
4 049
2 923
1 039
50

Podpora ľudských práv

134 141

Globálne vzdelávanie

153 745
8 194
56 594
39 493
26 822
18 992
1 526
2 124

Ostatné náklady

30 014
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14,5%

16,6%

3,2%

prevádzka a rozvoj združenia, dane a poplatky,
mzdy, rezervy a pod.

36

51,4%

63 442
7 874
744
62 082

projekt Watch and Change
projekt Twin school
projekt GAS 2 Communities
projekty Filmových klubov a novýh médií
Globálne vzdelávanie na základných školách
Modelové školy globálneho vzdelávania
Ostatné

spolu

14,2%

10 687

Rozvojová spolupráca

Kuba
Osvetové aktivity - verejné diskusie
Barma
Festival Jeden svet a súvisiace aktivity

915 816

131 925

926 318

Kontakt

Auditorská správa

Pridajte sa k nám na Facebooku.
Sledujte nás na Twitteri.
Prezrite si náš Pinterest.

© Človek v ohrození 2011
Adresa:
Svoradova 5, 811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 5542 2254
www.clovekvohrozeni.sk
IČO: 317 99 311

Kontaktná osoba:
Jana Karelová, riaditeľka
karelova@clovekvohrozeni.sk
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