Človek v ohrození

Úvodné
slovo

Milé priateľky a milí priatelia,

O

päť sa vám po roku tradične prihováram v Úvodnom slove našej výročnej správy, ktorú pre vás každoročne
pripravujeme. Tentoraz za rok 2012.
V duchu som hodnotila náš uplynulý pracovný rok a premýšľala, o čo sa
s vami podelím, ako ho stručne zhrniem
pár vetami. V mysli sa mi hneď vybavili slová usilovná práca, udržateľnosť
našich projektov, napĺňanie našej misie
na Slovensku i zahraničí, posilňovanie
transparentnosti, efektívnosť pri využívaní zdrojov, nové partnerstvá, šírenie
princípov modernej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ľudskoprávny aktivizmus, práca s učiteľmi
a žiakmi na slovenských školách.
A mnohé ďalšie.
Máme za sebou rok v znamení
zmien. Správna rada obmenila niekoľkých členov. Vďaka novým projektom
sme prijali do združenia nových kolegov a kolegyne a s nimi novú energiu a podnety pre ďalšie smerovanie
a skvalitnenie našej práce. Získali sme
nových partnerov pre spoluprácu a otvorili si tak nové cesty, aby našu prácu tu doma, ale aj v Keni, Afganistane,
Bielorusku i v ďalších krajinách, kde
sme v uplynulom roku pôsobili, mohli
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robiť s ešte významnejším prínosom pre
tých, ktorým je určená. Našli sme nové,
kreatívne spôsoby, ako osloviť našich
priaznivcov a vyvolať v nich záujem
o našu prácu. Priniesli sme do Bratislavy a ďalších regiónov Slovenska ešte
lepší festival Jeden svet. O tom všetkom
a mnohých ďalších našich aktivitách sa
dočítate, ak si prelistujete našu výročnú správu, ktorú vám predkladáme.
Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorí umožnili, aby táto správa vznikla. V prvom rade ďakujem vám, našim
darcom, sponzorom, donorom, návštevníkom festivalu, priaznivcom a fanúšikom. Bez vás by sme nič z našich aktivít nemohli realizovať. Ďakujem svojim
kolegom a kolegyniam v teréne i tu
v Bratislave za ich pracovné nasadenie a zanietenosť. V neposlednom rade
patrí vďaka všetkým našim partnerom,
s ktorými je naša práca cielená, transparentná a oveľa efektívnejšia.
Teším sa na stretnutie s vami opäť
o rok. Už dnes všetci pracujeme na tom,
aby tá ďalšia výročná správa bola plná
zaujímavých výsledkov našej práce.
Jana Karelová
riaditeľka
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O nás

13 rokov ČVO

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 terénnu kanceláriu 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 terénnu kanceláriu 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 postihnutým povodňami.

2011

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

2012

Spolu s ďalšími stredoeurópskymi mimovládnymi organizáciami sme v máji založili sieť CEDRON
na zabezpečenie účinnejšej humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce.

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

Naše poslanie

Účinne pomáhame ľuďom,

úcta k človeku

ktorí trpia dôsledkami vojno-

transparentnosť

vých konfliktov, prírodných
katastrof a autoritárskych
režimov. Vzdelávacími a osve-

O nás

profesionalita
adresnosť

tovými aktivitami na Sloven-

efektívnosť

sku prispievame k budovaniu

partnerstvo

otvorenej, tolerantnej a soli-

budovanie tolerantnej
a solidárnej spoločnosti

dárnej spoločnosti.
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Keňa
Dadaab

Dočasný život v najväčšom utečeneckom tábore na svete, Dadaabe,
sa mení na trvalý.

Humanitárna
pomoc

Situácia v tábore nie je priaznivá ani po vyše roku od vypuknutia hladomoru v krajinách Východnej Afriky. S humanitárnou pomocou sme pokračovali aj v roku 2012.
Stany, ktoré utečenci dostali od humanitárnych
organizácií sú už schátrané a nevyhovujú ani bezpečnostným podmienkam. Rozhodli sme sa podporiť stavbu
prístreškov z miestnych materiálov.

Pomáhame v krízových oblastiach sveta.
Zabezpečujeme akútne potreby obyvateľov

3600 eur
z verejnej zbierky SOS Človek – SOS Sucho v Afrike sme partnerskej organizácii
Lutheran World Federation poskytli na

stavbu dvoch prístreškov.

Trvalé obydlia nechránia len pred chladom, ale ochraňujú aj cennosti, sú ohňuvzdorné a nie je potrebné ich presúvať každých šesť mesiacov. Sme radi, že aj Slovensko,

postihnutých dôsledkami humanitárnej

vie podať pomocnú ruku.
Lennart Hernander, zástupca Lutheran World Federation pre Keňu a Djibouti

katastrofy doma a vo svete.

Projekt sme realizovali v spolupráci s organizáciou Lutheran World Federation.
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Keňa

Keňa

Molo

Kakuma

Utečenecký tábor Kakuma.

Európski, lokálni a online dobrovoľníci mapovali terén.

V Keni v meste Molo sme počas

6 mesiacov hostili

6 dobrovoľníkov –

4 dobrovoľníčky z Českej republiky, Poľska, Slovinska
a Francúzska spolu s 2 kenskými kolegami.

Dobrovoľníci mapovali terén, zbierali infor-

Do utečeneckého tábora Kakuma sme vyslali skúsenú

mácie o infraštruktúre, rozmiestnení obyva-

dobrovoľníčku, ktorá sa zapojila do humanitárnych akti-

Spoluzakladali sme sieť stre-

teľstva, o polohe ich domov. Údaje pomôžu

vít v tábore. Uskutočnili sme aj prieskum potrieb huma-

doeurópskych mimovládnych

pri rýchlych zásahoch počas prírodných ka-

nitárnej pomoci v provincii Turkana. Získané skúsenosti

organizácii CEDRON

tastrof alebo násilných konfliktoch. Verejnosť

využijeme v prípade ďalších humanitárnych projektov

ich môže zdieľať cez webové platformy Open

Človeka v ohrození ako aj Stredoeurópskej siete rozvojo-

Street Map (www.openstreetmap.org/) a Sa-

vých a humanitárnych organizácií CEDRON.

hana Eden (http://sahanafoundation.org/).

Ďakujeme za finančnú podporu: Program MZV SR SlovakAid

Založením siete chceme prepájaním organizácií zo Slovenska,
Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska a Slovinska zabezpečiť účinnejšiu humanitárnu

Spolupráca s európskymi a miestnymi dobrovoľníkmi bola vynikajúca. My sme mali

pomoc a rozvojovú spoluprácu.

vedomosti ako používať GPS, mapy a dotazníky a oni zase vedomosti o ľuďoch a oblas-

CEDRON chce svoje aktivity vyví-

tiach. Miestni dobrovoľníci boli sprostredkovateľmi medzi miestnymi ľuďmi a nami.

jať v Afrike, Ázii a Európe. Sieť CEDRON bola založená 9. mája 2012.

Lenka Kohlová, dobrovoľníčka, Česká republika
Projekt sme realizovali v spolupráci s lokálnou organizáciou Network for Ecofarming in Africa – Necofa a organizáciou
France Volontaires. Ďakujeme za finančnú podporu: European Community Humanitarian Office (ECHO)
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Afganistan
Kapisa a Parwan

Potravinové sklady zabezpečia obživu pre 3000 obyvateľov.

Rozvojová
spolupráca

V mestách Hisa-i-Dowam Koistan a Čarikar sme postavili
dva chladiace sklady, ktoré umožnia bezpečné uskladne-

200 roľníkov si bude môcť v týchto skladoch

nie potravín a prispejú k zabezpečeniu obživy domáceho

v priebehu roka uskladniť až

obyvateľstva počas celého roka.

Každoročne v mojej záhrade pestujem cibuľu, ktorú predávam na miestnom trhu. Časť
úrody, ktorú sa mi do zimy nepodarí predať, som nútený za zlomok ceny ponúknuť
obchodníkom, ktorí vykupujú plodiny od
miestnych farmárov a tie vozia na usklad-

50 ton poľ-

nohospodárskej produkcie a zabezpečiť
tak potraviny pre

3000 obyvateľov.

Čo sa nám podarilo:
> Samotné stavebné práce trvali 5 mesiacov,
od augusta do decembra 2012. Pri výstavbe skladov našlo zamestnanie

využijú na distribúciu štátnych potravi-

tieto plodiny privážajú naspäť a na našom

nových rezerv pre 10 000 osôb pochá-

vybudoval sklad aj v našom meste, už nebudeme na týchto priekupníkov odkázaní.

a mužov na dôstojný život.

> V prípade prírodnej katastrofy sa sklady

nenie do Pakistanu. Odtiaľ potom na jar
trhu ich draho predávajú. Teraz, keď sa

Podporujeme právo žien

8 murárov, 16 pomocných síl
a 8 strážnikov.

Riešime príčiny problémov,

dzajúcich z nízkopríjmových rodín.

nielen ich následky.

> Dve zakúpené dodávky zabezpečia
pre farmárov prepravu ovocia a zeleniny.

Rahmanullah, 32 rokov, farmár, mesto Čarikar,
provincia Parwan, Afganistan
Projekt sme realizovali v spolupráci s Charitou Česká republika, Afghan Women Resource Center (AWRC).
Ďakujeme za finančnú podporu: Ministerstvo zahraničných vecí ČR
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Keňa

Keňa

Poľnohospodárstvo má v Keni obrovský potenciál. Človek
v ohrození pôsobí v krajine už od roku 2008. Venujeme sa
rozvoju vidieckych oblastí, podporujeme poľnohospodársku produkciu a ochraňujeme životné prostredie.

V školských jedálňach zlepšujeme stravu. (2010–2012)
Aby mali mladí Keňania lepšie možnosti zamestnať sa v poľnohospodárstve, zamerali sme sa na ich

Mladí farmári sa tešia na prístup k internetu.

praktickú prípravu. Vďaka vlast-

Čo sa nám podarilo:
> 11 škôl má výživnejšiu stravu vďaka vypestovaným plodinám.
> 12 škôl má prístup k elektronickej sieti E-Agriculture, aby mali
možnosť získavať nové poznatky a vzájomne si ich vymieňať.

nej poľnohospodárskej produkcii
Prístup k internetu na kenských školách je

v školských záhradách mali žiaci

problematický. Investícia do zavedenia siete

Čo sa nám podarilo:

v počítačových učebniach sa školám nevy-

>

pláca, pretože čím viac počítačov majú, tým
je internet pomalší. Vďaka inteligentnému
softvérovému riešeniu OwNet, ktorý vyvinuli
študenti zo Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave, však internet v offline režime využíva už 5 škôl.

150 študentov
získalo prístup k informáciám z oblasti poľnohospo-

aby moderné poľnohospodárske

dárstva,
zvýšiť počítačovú a internetovú

>

zvýšiť

gramotnosť,

záujem o poľnohospodárstvo

prostredníctvom internetu.

me, pretože ukladá všetky už raz načítané stránky. Učitelia tak majú možnosť pripraviť svoje prednášky vopred a škole stačí platiť jeden modem na jednom počítači.
Dr. Barla, odborný konzultant OwNet tímu, STU Bratislava

pre chov drobných hospodárskych zvierat.
>

Zorganizovali sme

5 školení, počas ktorých sme vyškolili

50 učiteľov v oblasti poľnohospodárstva a chovu drobných
hospodárskych zvierat.
>

školami v dištriktoch East Laikipia,

Zorganizovali sme

2 semináre o výžive a zdraví pre

70 členov poľnohospodárskych klubov.

Začal som pestovať zemiaky ako moji rodičia, ale používam iné metódy: po okopaní
nechám pôdu odpočívať, miesto hnoja používam hnojivá, ošetrujem rastliny. Z predaných zemiakov som už splatil svojim príbuzným pôžičku a za zvyšné peniaze som
kúpil ovcu, teliatko a 5 sliepok.
Wanjohi, absolvent Gakawa Secondary School, 20 rokov, siedmy z desiatich súrodencov

Projekt sme realizovali v spolupráci s Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita
v Bratislave, ASTOR Computer Solutions. Ďakujeme za finančnú podporu: Slovenské veľvyslanectvo v Keni, SlovakAid

Rozvojová spolupráca

lahovými systémami, fóliovníkmi, solárnymi panelmi a zázemím

metódy mohli využiť aj na svojich
farmách. Spolupracovali sme so

6 školských záhrad (5 vzniklo v roku 2011),

Central Laikipia a Kieni East.

OwNet umožní študentom prístup k obsahu internetových stránok aj v offline reži-

12

tupnili aj pre miestnych farmárov,

Založili sme

4 školské záhrady sme vybavili nádržami na dažďovú vodu, záv-

v jedálňach prístup k výživnejšej
strave. Školské záhrady sme sprís-

>

>

človek v ohrození

Projekt sme realizovali v spolupráci s lokálnou organizáciou SEANET.
Ďakujeme za finančnú podporu: Slovak Aid
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Keňa

Keňa

Obnovujeme lesný komplex Mau. (2011–2013)

Miestni roľníci, ktorí žijú v okolí lesného

Aj na východnom pobreží Kene dokážu miestni farmári uživiť svoje
rodiny. (2012–2014)

komplexu Mau, sú závislí od prírodných

Čo sa nám podarilo:

Napriek silnému poľnohospodárskemu poten-

zdrojov, najmä dreva. Oblasť trpí odlesňova-

> Rehabilitovali sme vodný zdroj v dedine Sagaitimu.

ciálu žije 68,5 percenta obyvateľov východného

Čo sa nám podarilo:

ním, pôdnou eróziou a sezónnymi záplava-

> Vysadili sme

pobrežia pod oficiálnou hranicou chudoby, čo

>

Na

sa odráža na vysokej miere podvýživy. Preto

>

20 učiteľov sme vyškolili v oblasti organického

mi. Obnovujeme preto miestne lesné a vodné
zdroje, znižujeme každodennú spotrebu dre-

> Pre

200 rodín sme zabezpečili energiu šetriace

hlinené piecky.

va a ekonomickú závislosť od jeho predaja,
učíme komunity preberať zodpovednosť za

153 000 sadeníc stromov v lese Mau,

na školách a v znevýhodnených domácnostiach.

> Založili sme

10 environmentálnych školských

klubov s 300 školákmi.

správu ekosystému.

> Založili sme

10 lesných škôlok, ktoré produkujú

sadenice pre lokálne farmy a les Koibatek.

Som rád, že sme mohli absolvo-

> Pre

plynové systémy. Dlhé roky sme
vyrubovali stromy. Bioplynové
systémy sme mohli zaviesť už
dávno a zlepšiť tak náš spôsob
života.

254 lokálnych ľudí sme zorganizovali

školenia včelárstva, chovu oviec a kôz.

vať školenie ako inštalovať bio>

spracovávanie plodín, ktoré ponúkajú alter-

32 lídrov sme vyškolili v oblasti manažmentu
komunitných skupín.

>

38 členov komunity sme vyškolili v oblasti

natívu k výrubu a predaja dreva. Takisto učíme

rôznych poľnohospodárskych metód, chovu oviec

miestne komunity ako ochraňovať prírodné

a spracovávania produktov zo stromu neem.

zdroje vo svojom okolí.

V priebehu dvoch rokov priamo podporíme 410 miestnych farmárov a študentov.

využívaní bioplynu.
> Pre

278 účastníkov zo školských enviroklubov

sme zorganizovali 7 školení.
> Pre

21 komunitných združení sme zorgani-

Predseda jednej z miestnych komunít, Elburgon

Keby sme vedeli toto všetko pred tým, veci by u nás určite už teraz vyzerali inak. Keď
ku nám najbližšie prídete na návštevu, sľubujem, že uvidíte produkt vašej práce, na
ktorý budete hrdí.
Gladys Kalama, členka Dabaso Upendo Women Group po školení zameranom na ekologické poľnohospodárstvo

Projekt sme realizovali v spolupráci s miestnou organizáciou Network for Ecofarming in Africa – Necofa.
Ďakujeme za finančnú podporu: SlovakAid

Rozvojová spolupráca

>

spôsoby živobytia ako rybolov, včelárstvo,

47 členov 2 komunitných skupín sme vyškolili vo

zovali školenia zamerané na spravovanie lesa.

14

poľnohospodárstva.

v tejto oblasti zvyšujeme ekonomickú efektivitu poľnohospodárskej práce, podporujeme

10 školách sme obnovili poľnohospodárske kluby.

človek v ohrození

Projekt realizujeme v spolupráci s miestnou organizáciou Kwetu Training Centre for Sustainable Development.
Ďakujeme za finančnú podporu: SlovakAid
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Južný
Sudán

Napriek tomu, že klimatické podmienky v Južnom Sudáne sú

V Afganistane pôsobíme už od roku 2004. Zame-

pre poľnohospodárstvo v mnohých oblastiach vyhovujúce,

riavame sa na podporu odborného vzdelávania,

pastierstvo zostáva hlavným prostriedkom obživy. Ľuďom

vidieckych živobytí pre najzraniteľnejšie skupiny

chýbajú odborné a praktické poľnohospodárske vedomosti.

obyvateľstva, ako aj ekologicky priaznivé techno-

Od roku 2007 v Južnom Sudáne pomáhame miestnym farmá-

Afganistan

lógie. Pomáhame deťom ulice vrátiť sa do školy.

rom, aby neboli závislí od zahraničnej potravinovej pomoci.

Vďaka školskej záhrade sú študentky potravinovo sebestačné.
(2011–2012)

Rozvíjame poľnohospodárstvo vo vidieckych oblastiach. (2010–2012)
V obci Bakokham v provincii Kapisa sme sa
zamerali na rozvoj vidieckych komunít, pre

Na strednej dievčenskej škole Loreto v Rumbeku sme vybudovali školskú záhradu, kde

Čo sa nám podarilo:

môžu študentky uplatňovať svoje vedomosti

>

pozostávajúcim z vodných nádrží a solárnych púmp

vedením učiteľky pestujú plodiny pre vlastnú
sa skvalitní ich stravovanie.

školskú záhradu so zavlažo-

vacím systémom, systémom na zber dažďovej vody,

z oblasti poľnohospodárstva. Dievčatá pod
spotrebu i pre potreby školskej kuchyne, čím

Vybudovali sme

ktoré je poľnohospodárstvo hlavným zdro-

a fóliovníkom.
>

7 učiteľov absolvovalo školenie zamerané na
kvapkové zavlažovanie a rôzne poľnohospodárske

>
>

rov. Poskytujeme im odborné vzdelávanie,
náradie a materiál, aby tak získali nové možnosti príjmov z poľnohospodárskej činnosti

78 študentiek absolvovalo seminár o interak-

a Slovensku, že pomáhajú dlho-

školenie

na tému výživy, vody a sanitácie.

>

dobo našej dedine a našim ľuďom.
Fahim Ahmad, člen miestnej rady starších

118 žien vie kvalitne spracovávať poľnohospodárske plodiny na potravinové výrobky.

>

228 žien sa zúčastnilo tréningu marketingu
poľnohospodárskych produktov a získalo podnika-

a výroby potravín.

postupy.

Študentky a personál školy absolvovali

cimi produktami. Zúčastnilo sa ich 215 návštevníkov.

jom obživy. Podporujeme farmárky i farmá-

Ďakujeme Človeku v ohrození

tívnych vyučovacích metódach.

Čo sa nám podarilo:
> Zorganizovali sme 2 obchodné veľtrhy s domá-

teľské zručnosti.

20 žien vie založiť domáce škôlky ovocných stromov.
> 40 farmárov vie využiť pri svojej práci moderné
>

poľnohospodárske metódy.
>

189 miestnych obyvateľov absolvovalo 6 osvetových stretnutí o zrovnoprávnení žien a mužov.

>

97 farmárov získalo nové informácie vďaka exkurziám na miestnych poľnohospodárskych farmách.

Projekt realizujeme v spolupráci s Hnutím kresťanských spoločenstiev detí – eRkom, Ekologickým centrom Sv. Petra
Clavera v Rumbeku a organizáciou Horizont 3000. Ďakujeme za finančnú podporu: SlovakAid
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Afganistan

Afganistan

Podporujeme rodiny drobných farmárov. (2011–2013)

Zabezpečujeme vyššie odborné vzdelávanie. (2012–2015)

V okrese Istalif v provincii Kábul pomáhame ženám a ich

V priebehu troch rokov zriadime inštitút

rodinám s drobným podnikaním v oblasti chovu oviec

Čo sa nám podarilo:

a včelárstva. Rodiny sme vyškolili v podnikaní a marke-

V priebehu dvoch rokov priamo podporíme

tingu, hygiene, zdraví a výžive. Poskytli sme im aj kurzy
gramotnosti.
Manželským párom sme darovali ovce a včelie kolónie, ktoré budú rozmnožovať a darujú ich ďalším rodinám.

116 žien a 50 mužov.
Naša podpora však nepriamo zasiahne až

7000 členov miestnej komunity.

vyššieho odborného vzdelávania v Čarikare,
hlavnom meste provincie Parvan. Škola poskytne ročné odborné kurzy poľnohospo-

na stavbu inštitútu.

dárstva pre chlapcov a dvojročné odborné

v ktorých si môžu nájsť prácu aj doma a ne-

Čo sa nám podarí:
> Postavíme budovu školy a založíme školské
záhrady.
> Ročne z inštitútu vyjde 200 absolventov
a 100 absolventiek.

budú nútení sťahovať sa za často nedôstojnou

> Projekt bude mať priamy dopad na

kurzy manažmentu a žurnalistiky pre dievčatá. Mladí ľudia po ukončení strednej školy získajú možnosť ďalej sa vzdelávať v odboroch,

V komunitnom centre som vyrobila niekoľko kilogramov medu od mojich včiel, ktorý
som hneď predala susedom a známym. Záujem bol veľmi veľký, pretože nepridávame
žiadne chemikálie. Dúfam, že aj po zime sa mi bude rovnako dariť a z príjmu zabezpe-

Čo sa nám podarilo:
Kúpili sme pozemok a vybavili stavebné povolenie

prácou do Kábulu.

1510 mužov
a žien v provincii. Nepriamo ovplyvní vyše 10 tisíc

členov miestnych komunít.

čím lepšie oblečenie mojim deťom.
Shajahan Saeid Wali, 45 rokov, negramotná, dedina Shinaki, okres Istalif, provincia Kábul

Predchádzajúca skúsenosť so vzdelávacím inštitútom pre dievčatá, ktorý spolufinancoval Človek v ohrození, nás uistila, že po mladých absolventkách manažmentu

Projekt realizujeme v spolupráci s miestnou organizáciou Afghan Women Resource Center (AWCR).
Ďakujeme za finančnú podporu: SlovakAid

je dopyt. Zamestnávajú sa predovšetkým v neziskovom sektore a vo vládnych inštitúciách. Rovnako vysoký dopyt očakávame aj po absolventkách žurnalistiky, keďže
v tomto povolaní momentálne dominujú najmä muži.
Samira Aslamzada, AWRC, programová koordinátorka, Kábul
Projekt realizujeme v spolupráci s miestnou organizáciou Afghan Women Resource Center (AWCR).
Ďakujeme za finančnú podporu: SlovakAid
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Afganistan

ČloveČiny

Adopčný program Škola namiesto ulice.

Už od roku 2005 podporujeme vzdelávanie
afganských detí z chudobných rodín, ktoré

Čo sa nám podarilo:

by inak pracovali na ulici, aby zabezpečili ži-

>

Charitatívny e-shop ČloveČiny – netradičné darovanie, ktoré poteší
dvakrát.

37 afganských detí sa zapojilo do súťaže

vobytie pre rodinu. V priebehu roka sme sa

v kreslení. Všetci získali športové ceny alebo učebné

s deťmi stretli trikrát, odovzdali sme im darče-

pomôcky. Víťazom sa na základe internetového
hlasovania slovenskej verejnosti stal Jawid Abdul

ky od žiakov slovenských škôl a pripravili sme

Satar s obrázkom, ktorý nazval Za mier: Dievča píše

pre ne súťaž v kreslení. V roku 2013 spustíme

báseň o tom, že tí, čo budú mať vzdelanie, prinesú

samostatnú webovú stránku programu www.
skolanamiestoulice.sk.

Afganistanu lepšiu budúcnosť.
>

78 afganských detí, z toho 31 dievčat
a 47 chlapcov, mohlo vďaka podpore darcov
zo Slovenska pokračovať v štúdiu aj v roku 2012.

Najskôr sme diskutovali, ako by sme vedeli peniaze získať. Decká navrhli výrobu náramkov, svietnikov, pečenie koláčikov, robenie cukrových jabĺčok a usporiadanie benefičného koncertu. Stretali sa aj žiaci rôznych tried popoludní, vždy niekto aktivitu
zastrešil, vyhlásil v školskom rozhlase, vyrobil plagát. Napísali sme do Novodubnických zvestí článok. Poslúžil nám aj ako pozvánka na koncert a do nášho stánku na

ČloveČiny už rozdávame nielen v Keni, ale aj v Afganistane. Počas roka nám pribudli nové produkty: stavebný
materiál na stavbu školy v Afganistane. Darcovia od nás
získajú personalizovaný certifikát.
Viac informácií nájdete na www.cloveciny.sk
Našu jedinú ovcu nám darovali Slovenky a Slováci. Som veľmi šťastná, že som
sa dočkala tejto ovce. Cítim veľkú vďaku.
Boh Vám žehnaj.
Rahab Wangui, člen komunity Karunga

Som vďačný, že ste mi poskytli tieto učebnice, pretože mi pomôžu zlepšiť si vzdelanie a vďaka nim skúšky určite zvládnem.
Benard Rotich, žiak zo strednej školy Sachangwan

vianočnom trhu.
Jana Kramárová, riaditeľka súkromnej základnej školy v Novej Dubnici

Ľudia v roku 2012 darovali

298 produktov.
2 sliepky

57

2 zajace

34

Koza

7

Ovca

5

Hygienické potreby pre študentku

29

Školská umyvárka na ruky

15

Školská uniforma

4

Školské potreby pre 1 dieťa

6

25 stromčekov

27

Piecka na varenie

41

200 tehál

28

Balík cementu

38

Drevené okno

1

Nákladiak piesku

6

Projekt realizujeme v spolupráci s miestnou organizáciou Aschiana.
Ďakujeme 73 individuálnym a kolektívnym darcom.
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Kuba

Napriek pomalému uvoľňovaniu a viacerým nastoleným
reformám, najmä v oblasti ekonomiky, na Kube stále vládne
autoritársky režim, ktorý porušuje ľudské práva a zastrašuje tých, ktorí s ním nesúhlasia. Nezávislú občiansku spoločnosť, politických väzňov, disidentov a ľudskoprávnych
aktivistov na Kube podporujeme od roku 2003.

Podpora
ľudských práv

Zabezpečili sme lieky pre politických väzňov.
Aj po prepustení politických väzňov zo známej

Sme solidárni s ľuďmi
na ceste z neslobody.

Skupiny 75 ostáva v kubánskych väzniciach

Čo sa nám podarilo:

viac ako 50 väzňov, ktorí boli zatknutí z politic-

Lieky sme zabezpečili pre

kých dôvodov a odpykávajú si dlhoročné tresty

54 politických väzňov.

vo väzniciach s katastrofálnymi podmienkami.
Kubánskej komisii pre ľudské práva, ktorá monitoruje situáciu politických väzňov na
ostrove a je s nimi v neustálom kontakte sme

Havana

odovzdali lieky v hodnote 1000 eur. Okrem
vitamínov, liekov proti bolestiam a črevným
ťažkostiam sme nakúpili aj tablety na čistenie

Pinar Del Rio

Camagüey
Cienfuegos

Holguín

vody, keďže prístup k pitnej vode nie je vo
väzniciach samozrejmosťou.
Ďakujeme za podporu: Ján Fígeľ
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Kuba

Bielorusko

Podporujeme šírenie objektívnych informácií na Kube.

Podporujeme slobodu prejavu.

Asociácia nezávislých právnikov poskytuje bez-

zorganizovali každoročné stretnutie svojich čle-

Práca bieloruských novinárov podlieha prís-

platné právne poradenstvo už v 4 mestách na

nov – nezávislých učiteľov, ktorí si tu vymieňajú

nym zákonným reštrikciám. Štát finančne

Čo sa nám podarilo:

ostrove. Vďaka našej podpore pomohli vyriešiť

skúsenosti a čerpajú motiváciu pre ďalšiu prácu.

podporuje len lojálne médiá a tie, ktoré

>

desiatky právnych problémov bežných obyva-

Podporili sme kurzy pre blogerov, ktoré

sa nezaoberajú problematikou demokracie

ako pripraviť kvalitné spravodajstvo pomocou

teľov, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť za odbor-

vedie známa blogerka Yoani Sanchéz. Na kur-

a ľudských práv.

využívania mobilných technológií, fotografií,

nú právnu pomoc.

zoch sa mladí ľudia učia nielen to, ako šíriť in-

Aby mala občianska verejnosť v Bielorus-

formácie pomocou sociálnych médií, ale aj kri-

ku prístup k objektívnym informáciám, pod-

ticky myslieť a argumentovať.

porujeme novinárov z nezávislých médií, kto-

Podporili sme videokurzy neformálneho
vzdelávacieho centra Convivencia so sídlom
v Pinar del Rio, kde si celý rok dvadsiatka mla-

ré využívajú najmä internet a sociálne siete.

dých videoaktivistov zlepšovala svoje doku-

Čo sa nám podarilo:

mentaristické zručnosti a spolu vytvorili 30 ak-

> Podporili sme

tivistických videí na sociálne témy, ktoré šíria
prostredníctvom svojich kanálov.
Kolégium nezávislých učiteľov vedie vo viac
ako 20 mestách jazykové kurzy a záujmové krúž-

4 právne a vzdelávacie

centrá a ich pobočky po celom ostrove.
> Kurz pre blogerov absolvovalo

150 účastníkov.

> Videoaktivisti vďaka kurzom vytvorili

30 aktivistických videí.

ky pre deti a mladých ľudí a s našou podporou

prekročiť hranicu medzi tichom a možnosťou vyjadrovať sa. Nielen politicky založení,
niektorým som pomáhala otvoriť blog o receptoch či o numerológii. Celé sa to odohrá-

V Bielorusku všetko závisí od

audio- či videonahrávok.
>

Vyškolili sme

30 aktivistov, ktorí využívajú

sociálne siete v rámci občianskeho aktivizmu
o bezpečnosti na internete.
>

Podporili sme

organizáciu novinárskej

>

Pre

14 novinárov sme zorganizovali dve

toho, pre ktoré médiá pracu-

študijné cesty na Slovensko, aby sa oboznámili

jete. Niektoré majú väčšiu slo-

so skúsenosťami našej krajiny s demokratickou
transformáciou a zdieľali skúsenosti slovenských

bodu ako iné. Sloboda prejavu

novinárov špecializujúcich sa na online vydania

je u nás na dosť nízkej úrovni.
strany obyvateľov.
Alexander Vasilevskij,
nezávislý bieloruský kameraman

va u mňa doma, žiaci nič neplatia a učitelia nič nedostávajú.
Ďakujeme za podporu: program MZV SR SlovakAid,
German Marshall Fund of the United States

Yoani Sánnchezová, kubánska blogerka

40 nezávislých novinárov,

súťaže v Bielorusku.

Je to aj v dôsledku strachu zo

Školíme aktivistov, študentov, mladých, starých. Ľudí, ktorí sa nakoniec rozhodnú

Vyškolili sme

printových médií a videožurnalistiku.
>

V Bielorusku

vyšla kniha reportáží bieloruských

novinárov z ich návštevy Slovenska pod názvom
Slovensko: výkladový slovník.
>

V rámci fondu technickej podpory sme pomohli
zlepšiť technické vybavenie

a 11 aktivistov.

pre 30 novinárov

Ďakujeme za podporu: National Endowment for Democracy
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Slovensko

Slovensko

Vzdelávacie programy zamerané na podporu ľudských práv rozvíjame na slovenských školách od roku
2004. Prostredníctvom interaktívnych a inovatívnych
metód povzbudzujeme žiakov na stredných školách
ku kritickému mysleniu a aktívnemu zapájaniu sa.

Podporujeme študentský aktivizmus v oblasti ľudských práv.
V súťaži ARTivizujem sa sa žiaci stredných
škôl kreatívnym spôsobom vyjadrovali k problémom, ktoré vnímajú vo svojom okolí.

Vytvorili sme príručku o období socializmu.

Žiacke tímy vizuálnou a audiovizuálnou formou vyjadrovali svoj názor na porušovanie práv znevýhodnených skupín oby-

S témou totalitnej minulosti sa slovenská spo-

výkladom nadväzuje na témy filmov a rozširuje

vateľstva. Zamerali sa na podporu tolerancie

ločnosť vyrovnáva veľmi pomaly. Preto sme pre

ich. Učitelia v nej tiež môžu nájsť inšpiráciu na

verejnosti voči tradičným či novým menši-

stredné školy pripravili vzdelávací materiál

aktivity, ktoré môžu so žiakmi robiť po premie-

nám, LGBTI komunite alebo hendikepovaným

Zabudnuté príbehy, ktorý prostredníctvom 4

taní jednotlivých filmov. Do projektu sa zapojilo

ľuďom.

dokumentárnych filmov prináša svedectvá ľudí

68 škôl z celého Slovenska.

Do súťaže sa prihlásilo takmer 80 škol-

nespravodlivo odvlečených do sovietskych gu-

V rámci projektu Zabudnuté príbehy

lagov, odsúdených na dlhoročné väzenie alebo

sme vyhlásili žiacku súťaž Hľadanie zabudnu-

prácu v pracovných táboroch. Materiál obsahuje

tých príbehov. Žiacke tímy mali za úlohu vo svo-

4 dokumentárne filmy z produkcie Ústavu pa-

jom okolí vyhľadať pamätníka obdobia totality

mäti národa, ako aj metodickú príručku, ktorá

a čo najzaujímavejšie spracovať jeho príbeh.

ských tímov z celého Slovenska.
Ďakujeme za podporu: Úrad vlády SR, Program
ochrany a podpory ľudských práv

Študenti tento spôsob vyučovania uvítali, pretože mali iba vedomosti z dejepisu,
ale nestretli sa dovtedy s konkrétnymi príbehmi, ktoré na nich hlboko zapôsobili,
a mnohí vďaka nim pochopili túto problematiku.
Zuzana Korčeková, učiteľka Obchodnej akadémie z Nitry
Ďakujeme za podporu: program Europe for Citizens
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Pripravujeme materiály, v ktorých spoločne
s aktívnymi učiteľmi, hľadáme prienik globálnych
tém v existujúcom, formálne schválenom kurikulu

Formálne
vzdelávanie

vyučovacích predmetov. Učitelia tak dostávajú
metodické materiály a interaktívne aktivity,
ktoré používajú v konkrétnych predmetoch.

Globálne
vzdelávanie

Aktívne globálne školy 2: Spoločne, zodpovedne, spravodlivo (2009–2012)
Žiaci a žiačky základných a stred-

Otvárame školy celosvetovým témam a ich

ných škôl, pedagógovia, rodičia,

Čo sa nám podarilo:

firmy, miestna samospráva či mé-

>

súvislostiam. Prispievame k výchove nastupujúcej

diá prispievali k riešeniu globál-

generácie ako rozhľadených mladých ľudí, ktorí

aktivít zameraných na klimatické

si uvedomujú svoju zodpovednosť v súčasnom

Metodickú príručku nájdete na

globálne previazanom svete.

dicke-prirucky

nych problémov prostredníctvom
zmeny a spravodlivejší obchod.
http://clovekvohrozeni.sk/meto-

Ďakujeme za podporu:
Európska komisia a SlovakAid

34 základných a stredných škôl na Slovensku sa zapojilo do projektu.

>

200 škôl získalo metodickú príručku Aktívne globálne školy 2:
Spoločne, zodpovedne, spravodlivo.

>

12 škôl sa zapojilo do medzinárodnej súťaže, v ktorej sa dve
slovenské školy umiestnili v prvej trojici ocenených umeleckých
diel a zúčastnili sa medzinárodného workshopu v Krakowe.

>

Zorganizovali sme

49 akcií na lokálnej a medzinárodnej úrovni.

>

Zorganizovali sme

64 učiteľských stretnutí.

>

31 učiteľov a žiakov sme vyškolili v rozvíjaní globálnych tém.

>

Na záver projektu sme zorganizovali konferenciu pre

níkov z pedagogického a študenstkého prostredia.
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Formálne vzdelávanie

Formálne vzdelávanie

Modelové školy globálneho vzdelávania (2011–2013)

Globálne vzdelávanie on-line (2012–2014)

Základné a stredné školy začleňovali globálne vzdeláva-

Spolu s pedagógmi vytvárame pod vedením skúsených

nie do svojich vzdelávacích programov. Učitelia z týchto

Čo sa nám podarilo:

škôl získali prostredníctvom školení a tréningov nové

> Vytvorili sme

36 metodických

kompetencie, ktoré im na vyučovaní s globálnym roz-

námetov.

merom pomáhali. Svoje skúsenosti v roku 2013 zhrnú

> Vyškolili sme

do zdrojovej publikácie, ktorá bude k dispozícii ďalším

> Žiaci rozvíjali globálne vzdelávanie na

školám so záujmom o globálne vzdelávanie. Na projekte

90 učiteľov.

410 vyučovacích hodinách.

spolupracujú 4 školy.

odborníkov aktivity a námety globálneho vzdelávania

Čo sa nám podarilo:

pre druhý stupeň základných škôl k predmetom biológia

Zorganizovali sme úvodné školenie

a dejepis. Po praktickom odskúšaní aktivít na 10 školách

pre učiteľov. V priebehu dvoch rokov

ich zhrnieme do dvoch metodických materiálov.
Pracujeme na vytvorení novej interaktívnej webovej
stránky www.globalnevzdelavanie.sk, na ktorej si učitelia budú môcť vymieňať nápady a informácie.

Na vyučovacích hodinách sa veľmi osvedčila metóda EUR a prvky zážitkového učenia.

Chcem sa ešte raz poďakovať organizá-

Žiaci veľmi ocenili iný, kreatívny prístup. Veľa informácií a motivačných nápadov som

torom, lektorom a skvelým kolegynkám

získala prostredníctvom úvodného seminára a štúdiom globálnej problematiky z rôz-

za úžasný víkend globálneho vzdeláva-

nych internetových zdrojov a metodických príručiek. Príprava na hodiny bola trocha

nia. Veľmi ma to obohatilo a zároveň je

časovo náročnejšia, najmä prepojenie obsahu učiva s globálnou témou a aktivitou.

to pre mňa výborná motivácia k ďalšej

budeme spolupracovať s

20 učiteľmi
a 10 školami.

pedagogickej činnosti.
Jana, učiteľka obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne
Marek, učiteľ Spojenej školy v Sečovciach, absolvoval
úvodný seminár

Ďakujeme za podporu: program MZV SR SlovakAid

Ďakujeme za podporu: program MZV SR SlovakAid
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Neformálne
vzdelávanie

Neformálne vzdelávanie

Na úrovni neformálneho vzdelávania sme prešli
procesom od zapojenia mladých aktívnych stredoškolákov v téme globálneho vzdelávania, s dôrazom
na tému ľudských práv, k témam ako sú drogová
prevencia, rasizmus, xenofóbia, migrácia. V súčasnosti sa zameriavame na mladých aktivistov, ktorí
sa snažia meniť svoju miestnu komunitu.

Podporujeme občiansky aktivizmus u stredoškolákov.

Mladých ľudí aktívne zapájame do občianskej spoločnosti.

Najzásadnejšou vecou, kto-

Zvyšujeme u nich záujem nielen o témy porušovania ľud-

rú som sa naučila, je vní-

ských práv vo svete a na Slovensku, ale aj o dianie v ich

mať, čo sa okolo mňa deje

vlastnej komunite. Mladí sa zamerali na konkrétne témy

a nebáť sa na to reagovať.

a verejnosť o nich informovali prostredníctvom videore-

Naučila som sa, ako postu-

portáží a písaním blogov.

Filmové kluby Jeden svet (2011–2013)

povať pri riešení problé-

Do projektov neformálneho vzdelávania sa zapojili

mov, ako o nich informovať

stredoškoláci z Bratislavy, Košíc, Dunajskej Stredy, Hnúšte,
Dokumentárny film je nezastupiteľným prostriedkom na výchovu a vzdelávanie stredoškol-

Čo sa nám podarilo:

skej mládeže v oblasti ochrany ľudských práv,

> Zastrešujeme

medzikultúrnej výchovy, porozumenia globál-

> Na vypožičanie ponúkame

Medzinárodnú
letnú školu dokumentárneho filmu,
a Rumunska sme zorganizovali

mostatné myslenie.

kde žiaci vytvárali krátke dokumentárne filmy

Sieť školských filmových klubov vytváčase premietajú filmy a na globálne témy or-

50 dokumentár-

nájdete na www.b-login.sk a www.zmenkomunitu.sk

nástrojmi

disponujem pri ich riešení.

Pri písaní blogov žiakom radili známi slovenskí
blogeri Radovan Bránik a Samo Marec. Žiacke výstupy

rôznymi

Anička, watchdog skupina z Bratislavy

> Spolu s partnermi z Českej republiky, Poľska, Estónska

pripravujeme aktivity, ktoré podporujú ich sa-

rajú žiaci a žiačky, ktorí vo svojom voľnom

akými

tovského Mikuláša a Levíc.

26 aktívnych filmových klubov.

nych filmov.

nych prepojení a zvyšovania povedomia o témach v rozvojových krajinách. Pre žiakov preto

svoje okolie a zistila som,

Sečoviec, Partizánskeho, Námestova, Žiliny, Vrútok, Lip-

a diskutovali s filmovými odborníkmi.
> Podieľali sme sa na organizácii

ganizujú diskusie s hosťami. Viac o projekte

dvoch medzi-

národných školení filmových klubov.

Medzinárodné školenie Global Voluntpeers
Pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o globálne témy, sme pripravili

školenie, kde mali možnosť zlepšiť

svoje zručnosti v neformálnom vzdelávaní, alebo zlepšiť svoje poznatky o metódach a témach globálneho
vzdelávania. Školenia sa zúčastnilo

26 dobrovoľníkov zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Maďar-

ska, Slovinska a Grécka.
V rámci školenia mladí pripravili

osvetové kampane, ktorými verejnosť v centre Bratislavy upozornili

na niektoré témy globálneho vzdelávania.

môžete nájsť na www.b-login.sk
Ďakujeme za podporu: Európska komisia – Program Europaid

Ďakujeme za podporu: OSF – Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Intenda, Európska komisia
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Festival
Jeden svet

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet.

Svet sa dal na festivale Jeden svet do pohybu.

Festival je jediným kultúrno-vzdelávacím podujatím na
Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá ľudskoprávnymi

13. ročník festivalu Jeden svet

a globálnymi témami.

> Ponúkol

V decembri sa v Bratislave konal už 13. ročník festivalu Jeden svet, tentokrát s podtitulom Svet v pohybe.
Filmy z 13. ročníka festivalu Jeden svet ukázali, že aj keď
ciele a prostriedky protestných akcií v Egypte, v Grécku
až po USA sú rozdielne, spája ich odhodlanie mladých
ľudí, ktorí žiadajú zmenu zavedeného poriadku.
Po festivale si v rámci novej aktivity Premietaj aj Ty

viac ako 70 filmov sloven-

skej aj zahraničnej produkcie, špeciálne
premietanie pre študentov základných

Filmy festivalu Jeden svet sa zaujímajú

Svet v pohybe

o lokálne zápaly, prechodené chrípky, ší-

a stredných škôl, 17 diskusií, 3 koncerty,

Svet sa dal do pohybu. Po arabských re-

umelecký workshop, výstavu fotografií

volúciách zachvátila od minulého roku

a rekordný počet zahraničných a domá-

vlna protestov aj Európu. Ak si niekto

cich hostí.

myslel, že občiansky aktivizmus je na po-

> V Bratislave ho navštívilo

13 000 divákov.

viac ako

kraji vyhynutia, mohol sa presvedčiť, že
to tak nie je. Aj na Slovensku ľudia vyšli

môžu záujemcovia zapožičať limitovaný počet filmov na

> Počas roka 2012 putoval po Slovensku

súkromné projekcie. Projekcie filmov z archívu festivalu

ešte 12. ročník festivalu Jeden svet.

spojené s diskusiami pod názvom Reflektor organizuje-

V

me počas celého roka.

Motto 13. ročníka festivalu:

do ulíc a neváhali dokonca mrznúť.

riace sa nákazy aj protilátky. Miesta ako
námestie Tahrír alebo dedina Masuku sa
môžu zdať slovenskému divákovi vzdialené. Tak ako si zub myslí, že s palcom na
nohe nemá nič spoločné. Sú to filmy, ktoré nabúravajú predstavu rozkúskovaného sveta a prepájajú body na mape ako
čínske meridiány.
Zuska Kepplová, spisovateľka, výňatok z autorkinho
blogu „Stĺpček: Pod kožou“

24 mestách Slovenska ho navštívilo
viac ako 15 000 divákov.

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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Informačné
kampane
a podujatia

O projektoch, kampaniach a výzvach informujeme prostredníctvom webových stránok:

Reflektor –
otvorené diskusie na horúce témy

a www.b-login.sk

Ako vnímajú politické zmeny v Barme bežní
obyvatelia, nám porozprávali barmskí aktivisti.

www.clovekvohrozeni.sk, www.jedensvet.sk,
www.CloveCiny.sk, www.zmenkomunitu.sk

Barma – na ceste k demokracii?:

Afganistan – postavenie žien v spoločnosti:

Okrem diskusie sa konala aj prezentácia fotiek

Navštívila nás mladá afganská režisérka Alka

novinárky Magdalény Vaculčiakovej.

Sadat. Po projekcii autorského filmu Polovičný
život sa Alka podelila so svojimi skúsenosťami

Konferencia TEDx

a názormi na rodovú rovnosť.

Boli sme súčasťou konferencie a počas prestávok
si návštevníci oddýchli pri našej súťaži o nádrž
na dažďovú vodu z charitatívneho e-shopu Človečiny. Tí, ktorí sa zapojili absolvovali aktivity
spojené s krajinami, ktorých pôsobíme. Nádrž,
ktorú vyhrala Jana Kostovčáková, poputovala na
strednú školu v meste Nanyuki v Keni.

Festival Pohoda
Opäť sme nechýbali na festivale. V našom stane
ste si mohli oddýchnuť, vyskúšať afganské kroje alebo burku. Naši pracovníci návštevníkom
predstavili poľnohospodárske projekty v Keni
a Afganistane.

Vianoce v lete
Po prvýkrát sme sa zúčastnili charitatívneho
trhu Vianoce v lete. V stánku si najmä deti mohli
vyskúšať hračky z odpadových materiálov, s ktorými sa deti často hrajú v rozvojových krajinách.
Kto sa pristavil, ochutnal sudánsky čaj s mlie-

Organizujeme pre vás diskusné podujatia.

kom a kenskú kukuričnú kašu ugali.
Kuba očami mladej generácie:

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 Bubnovačka s Človekom na festivale Jeden svet.

36

Informačné kampane a podujatia

Človek v čajovni –
neformálne debaty pre každého
O ČloveČinách:
Zhovárali sme sa o tom, ako Človečiny menia život a prečo má význam nakupovať v charitatívnych e-shopoch.
Zmeň komunitu:
Ani mladí ľudia nie sú ľahostajní k svojmu okoliu, a preto sme si do čajovne pozvali dve stredo-

Po premietnutí filmu Vnuci a vnučky kubánskej

Dobročinný predaj Punč pomoci

revolúcie sa návštevníci mohli porozprávať s na-

Už po druhýkrát sme sa zúčastnili charitatív-

šimi dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú občianskym

neho predaja Punč pomoci, ktorý organizova-

aktivistom na Kube.

la mestská časť Bratislava Staré Mesto. V roku
2012 nás predajom vína a punču podporili zná-

Nehrajme s diktátorom:

me tváre z TV JOJ - Vlado Voštinár a Petra Pale-

S bieloruskými aktivistami sa slovenská verejno-

vičová. Záujem o chutný punč a víno bol naozaj

sť mala možnosť porozprávať nielen o bežnom

veľký. Vďaka návštevníkom trhov sa nám poda-

živote mladých ľudí v Bielorusku ale aj o aktuál-

rilo vyzbierať 335, 41 eur.

nej situácii v poslednej diktatúre v Európe. Diskusia prebehla po premietnutí filmu Bieloruský sen.

školáčky, ktoré porozprávali o svojich skúsenostiach s riešením komunitných problémov.
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Ľudia
Správna rada (do júna 2012)

Oddelenie humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce

Správna rada (od júna 2012)

Jana Čavojská

Eva Sládková

Beáta Dobová

Irma Chmelová

Tomáš Bokor

Zuzana Fialová

Mária Sliacka

novinárka,
predsedníčka

novinárka

riaditeľka Domova sociál.
služieb SED Bratislava,
predsedníčka

riaditeľka firmy
PROSENIOR

vedúci oddelenia,
programový manažér
pre Keňu

programová manažérka
pre Afganistan

projektová manažérka
pre humanitárne projekty

Beáta Dobová

Patrícia Kráľová

Igor Šulík

Jozef Šimek

Edita Bednárová

Kateřina Karásková

Anna Kunová

Lukáš Zorád

riaditeľka Domova
sociálnych služieb
SED Bratislava

revízorka

Managing Partner
poradenskej spoločnosti
Amrop Slovakia

revízor

terénna pracovníčka v Keni,
projektová manažérka
pre Keňu a Južný Sudán

terénna pracovníčka
v Keni

terénna pracovníčka v Keni
(do novembra 2012)

terénny pracovník
v Keni, vedúci terénnej
kancelárie

Kancelária

Jana Karelová

Matúš Plavecký

Lucia Kročilová

Mária Nagyová

riaditeľka

vedúci finančného oddelenia,
finančný manažér

finančná manažérka

finančná manažérka

Matúš Búran

Jana Jakubíková

Mário Straka

Jozef Magda

terénny pracovník
v Afganistane, (vedúci terén.
kancelárie do júla 2012)

terénna pracovníčka
v Afganistane, (vedúca terén.
kancelárie do dec. 2012)

terénny pracovník
v Afganistane

asistent projektovej
manažérky pre
Afganistan

Podpora ľudských práv

Paula Tomanovičová

Michaela Libantová

Mirka Smítalová

Marta Dernerová

Nora Beňáková

Katarína Ďurovková

Katarína Dubcová

Martin Horák

PR koordinátorka

PR výkonná pracovníčka

externá konzultantka
pre komunikáciu

Junior Office
manažérka

vedúca oddelenia

projektová manažérka
pre ľudskoprávne
aktivity na Kube

projektová manažérka
pre ľudskoprávne aktivity
v Bielorusku

projektový manažér,
vzdelávanie v oblasti
ľudských práv na školách

Oddelenie globálneho vzdelávania
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Andrej Návojský

Tatiana Cárová

Ľubica Šemrincová

Tomáš Janeček

Nora Beňáková

Eva Sládková

Katarína Ďurovková

Martin Horák

vedúci oddelenia, projektový
manažér pre Twin School
(do novembra 2012)

projektová koordinátorka pre
projekt Globálne rozvojové
vzdelávanie nazákladných
školách (do mája 2012)

projektová manažérka
pre projekt Aktívne globálne
školy 2 (do mája 2012)

projektový koordinátor
pre neformálne
vzdelávanie

riaditeľka festivalu,
dramaturgia

PR a médiá

sprievodné podujatia,
festival v regiónoch

produkcia

Elena Moťovská

Dana Kellerová

Lucia Oriešková

Paula Tomanovičová

Lenka Šarmírová

Marek Novák

Miroslav Beseda

projektová manažérka pre
projekty Modelové školy
globálneho vzdelávania a
Globálne vzdelávanie online

asistentka

asistentka
(do marca 2012)

marketing

stážistka, dobrovoľníčka

stážista, dobrovoľník

stážista, dobrovoľník

Ľudia

Stážisti a dobrovoľníci

A desiatky dobrovoľníkov, ktorí pomáhali s realizáciou festivalu Jeden svet 2012
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Financie
Výnosy 2012
Verejné zdroje

Náklady 2012
869 302 €

Zdroje Európskej únie
Štátny rozpočet SR
Podiel z dane z príjmu FO a PO
Ostatné verejné zdroje

Súkromné zdroje
Právnické osoby
(firmy, nadácie, zahr. partneri)
Fyzické osoby (individuálne dary)
Verejné zbierky
Klub darcov ČvO

89
750
18
11

023
981
222
076

Humanitárna pomoc

€
€
€
€

SOS Povodne (SR, 2010)
SOS Sucho v Afrike
Dobrovoľnícke humanitárne projekty
Budovanie chladiacich potravinových
skladov v Afganistane
Ostatné

199 306 €
124
2
56
16

124
464
579
139

Rozvojová spolupráca

€
€
€
€

Vlastná činnosť

13 756 €

Ostatné výnosy

3 039 €

Podpora ľudských práv
Kuba
Bielorusko
Barma
Projekt Zabudnuté príbehy
Festival Jeden svet a súvisiace projekty
Ostatné

Výnosy spolu:
1 085 404 €

Rozdelenie výnosov

3 743 €
150 €

636 646 €
327
237
46
1
5
16
2

861
207
349
358
157
616
097

€
€
€
€
€
€
€

Globálne vzdelávanie

117 779 €

Projekt Globálne vzdelávanie na ZŠ
Projekt Modelové školy
globálneho vzdelávania
Projekt Globálne vzdelávanie on-line
Projekt Twin School
Projekt Global Active Schools 2:
Communities
Projekt Global VoluntPeers
Projekty Filmových klubov a nových médií
Ostatné

Ďalšie náklady

8 780 €
23 777 €
2 097 €
12 043 €
24 885 €
13 698 €
32 253 €
246 €

25 744 €

(činnosť a rozvoj združenia, dane,
poplatky, mzdy, rezervy a pod.)

258 439 €
45 624 €
125 450 €
530 €
9 582 €
77 050 €
203 €

Náklady spolu:
1 093 444 €

Rozdelenie nákladov

80,1%

18,4%
1,3%
0,3%

Financie

32 076 €
3 659 €
15 208 €

Keňa
Afganistan
Južný Sudán
Gruzínsko
Projekt ČloveČiny
Projekt Škola namiesto ulice v Afganistane
Ostatné

(úroky, kurz. zisky a pod.)
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54 836 €

Verejné zdroje

Súkromné zdroje

Vlastná činnosť
Ostatné výnosy
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58,2%

Rozvojová spolupráca

23,6%

Podpora ľudských práv

10,8%

Globálne vzdelávanie

5,0%

Humanitárna pomoc

2,4%

Ďalšie náklady
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Dary
a zbierky

Ďakujeme všetkým individuálnym a korporátnym
podporovateľom, ktorí nám darovali v roku 2012.
Našu prácu by sme nedokázali robiť bez vás.

Klub darcov
Je významná iniciatíva, ktorá zbli-

Z prostriedkov z Klubu darcov sme financovali najmä:

žuje ľudí ochotných dlhodobo po-

>

nými darmi zabezpečujú stabilný

Rozvojové projekty v Afganistane, Keni a Južnom Sudáne:

6 000 EUR,

máhať. Členovia klubu pravidel>

Projekty Globálneho vzdelávania na Slovensku a projekty filmových
klubov:

akcieschopný fond, ktorý použí-

560 EUR,
1 660 EUR,

vame na financovanie našich akti-

>

Festival Jeden svet:

vít. Ku koncu roku 2012 mal Klub

>

Ľudskoprávne projekty v Bielorusku:

darcov 198 členov. V roku 2012 ste

Vážime si dlhodobý záujem a porozumenie členov Klubu darcov, ktorí

nám darovali 13 600 EUR.

zdieľajú náš prístup k pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú.

885 EUR.

2 percentá z dane

18 223 EUR, ktorú sme obdržali v roku 2011,

Každoročne oslovujeme verejnosť

Sumu takmer

so žiadosťou o podporu formou

sme v roku 2012 použili na financovanie:

darovania dvoch percent z dane.

>

Rozvojových projektov v Keni a Južnom Sudáne:

Vyzbierané prostriedky používa-

>

Projektov globálneho vzdelávania a projektov filmových klubov
a nových médií:

me na projekty zlepšovania živo-

9 377 EUR,

3 968 EUR,

ta v krajinách, v ktorých dlhodo-

>

Ľudskoprávnych projektov v Bielorusku:

bo realizujeme naše aktivity, na

>

Festivalu Jeden svet:

4 609 EUR,

269 EUR.

kultúrno-vzdelávacie aktivity na
Slovensku. V roku 2012 sme prijali
prostredníctvom mechanizmu 2 %
z dane z príjmu 10 198 EUR.

Verejné zbierky
V roku 2012 verejnosť podporila

Z tejto sumy ako aj zo zostatkov z verejných zbierok z predošlých

naše verejné zbierky SOS Človek

rokov sme v roku 2012 financovali najmä:

2011/2012 a SOS Človek 2012/2013

>

Charitatívny e-shop ČloveČiny:

sumou vyše 10 100 EUR.

>

Adopčný program Škola namiesto ulice v Afganistane:

5 157 EUR,

16 553 EUR,
>

Dar obci Chrenovec – Brusno na protipovodňové opatrenia:

28 965 EUR,
>

SOS Sucho v Afrike na stavbu dvoch prístreškov v utečeneckom
tábore Dadaab:

3 600 EUR.

Zbierku SOS Človek povolilo Ministerstvo vnútra SR.

42

Dary

ČLOVEK V OHROZENÍ

Človek v ohrození
Svoradova 5, 811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 5542 2254
info@clovekvohrozeni.sk
www.clovekvohrozeni.sk
IČO: 317 99 311
DIČ: 202 148 0516
Kontaktná osoba:
Jana Karelová, riaditeľka
karelova@clovekvohrozeni.sk

https://www.facebook.com/clovekvohrozeni
https://twitter.com/clovekvohrozeni
http://pinterest.com/clovekvohrozeni
http://www.youtube.com/clovekvohrozeni

