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Úvodné slovo

Milé priateľky, milí priatelia,

s radosťou a štipkou hrdosti vám predstavujeme ďal-
ší ročný odpočet aktivít občianskeho združenia Človek  
v ohrození. Teší nás, že aj vďaka vašej podpore a pomoci, 
môžeme ukázať, ako sme ďalej rozvinuli a rozšírili naše 
aktivity v uplynulom roku 2013. 

Som presvedčená, že v tomto útlom dokumen-
te nájdete i ten svoj projekt, krajinu, ideu, kvôli  ktorým 
sa o naše združenie zaujímate, podporujete nás a fandí-
te nám. Dúfam, že s našimi výsledkami budete spokojní 
a zachováte nám svoju priazeň a pozornosť, ktoré si veľ-
mi vážime.

Rada by som však predsa len spomenula nie-
koľko noviniek, ktoré sa stali súčasťou našej práce ale-
bo sme ich výraznejšie rozvinuli práve v oku 2013. Médiá 
nám venujú viac pozornosti ako v minulosti. Sme tomu 
veľmi radi, pretože poznáme ich silu a vieme, že vďaka 
médiám sa o našich projektoch, ktorými pomáhame 
ľuďom v núdzi všade na svete, dozvie širšie publikum. 
Cielene sme teda nadviazali kontakty s mienkotvornými 
médiami a plánujeme v tom pokračovať aj v roku 2014.

Taktiež viac spolupracujeme s bizniss kliente-
lou. Sme radi veľmi dobrej odozve zo strany spoločnos-
ti DELL, s ktorou pravidelne pripravujeme rôzne akcie.  

Zároveň sme vstúpili do Global Giving system a touto 
cestou sme od zamestnancov DELL získali niekoľko tisíc 
eur. Použili sme ich – ako inak – na podporu obyvateľov 
krajín tretieho sveta a krajín s nedemokratickými režima-
mi. Portfólio firiem, s ktorými chceme pravidelne spolu-
pracovať, aj naďalej rozširujeme.

S obrovskou hrdosťou chcem dať do pozor-
nosti, že sa nám po dlhých peripetiách a náročnom 
zháňaní financií podarilo získať peniaze na vybudovanie 
inštitútu vyššieho vzdelávania v Afganistane. Postavili 
sme ho v meste Čarikar v provincii Parwan a poskytuje 
ročné odborné kurzy poľnohospodárstva pre chlapcov  
a dvojročné odborné kurzy manažmentu a žurnalisti-
ky pre dievčatá. Vďaka OZ Človek v ohrození tak každý 
rok získa vzdelanie 300 mladých ľudí. Inštitút je navy-
še ukážkovou budovou pre ekologické stavby v provin-
cii Parwan. Takisto naďalej podporujeme afgánske deti 
prostredníctvom adopčného programu Škola namiesto 
ulice. Všetkým darcom, ktorí sa doň zapájate, v mene 
malých školákov ďakujeme. 

Už tradične mal veľký úspech aj 14.ročník me-
dzinárodného festivalu dokumentárnych filmov s ľud-
skoprávnou tematikou Jeden svet a to nielen preto, že 
väčšinu filmov, ktoré premietame môžete vidieť iba na 
našom festivale. Minulý rok boli hosťami aj mimoriadne 
atraktívni hostia – spomeňme napríklad Kubáncov Yoani 
Sánchez a Guillerma Fariñasa. Aj vďaka festivalu sa o nás 
viac hovorilo, verejnosť  nás začala intenzívnejšie vnímať 
a možno i preto sme nepocítili pokles príjmov z 2 percent 
daní, tak ako sa to stalo iným mimovládnym organizáciám. 

Chcem sa poďakovať všetkým svojim kole-
gom, partnerom, darcom a podporovateľom. V čase keď 
vychádza táto výročná správa oslavuje občianske zdru-
ženie Človek v ohrození svoje 15. narodeniny. Chcela 
by som nám všetkým zaželať mnoho pozitívnej energie 
a úspechov v plnení našej misie.

Jana Karelová
riaditeľka
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Občianske združenie Človek v ohrození je nezis-
ková mimovládna organizácia založená na Slo-
vensku v roku 1999, keď po prvý raz zasahovala vo 
vtedajšom vojnou zmietanom Kosove.  Spontán-
na humanitárna reakcia vyústila do potreby za-
ložiť 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, 
podpory 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 prispievame k for-
movaniu solidárnej spoločnosti. Organizujeme 
medzinárodný festival dokumentárnych filmov 
Jeden svet.

Naše hodnoty

Naše poslanie

O nás

úcta  
k človeku

transpa- 
rentnosť

profesionalita

adresnosť

efektívnosť

partnerstvo

tolerantná 
a solidárna 
spoločnosť

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

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

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

organizujeme prvý ročník festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet na Slovensku

vyhlasujeme verejnú zbierku SOS Povodne, vďaka ktorej financujeme rekonštrukciu bu- 
dov a distribúciu humanitárnej pomoci ľuďom postihnutým povodňami v Čechách i v SR

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

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

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

v Afganistane otvárame terénnu kanceláriu a spúšťame projekty na podporu 
vzdelávacieho systému a ženských práv

na Slovensku rozbiehame projekt globálneho vzdelávania Aktívne globálne školy

v Keni otvárame svoju terénnu kanceláriu, kde naša terénna pracovníčka koordinuje 
projekt podpory podnikania vidieckych žien

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

vyhlasujeme verejnú zbierku SOS Sýria na pomoc ľuďom postihnutých občianskou 
vojnou v Sýrii

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

spolu s ďalšími stredoeurópskymi mimovládnymi organizáciami sme založili sieť CEDRON 
na zabezpečenie účinnejšej humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce

14 rokov Človeka v ohrození
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Podieľali sme sa na skvalitnení chodu učňovské-
ho strediska, ktoré poskytuje technické vzdelanie 
pre utečencov v technických odboroch, počíta-
čových zručnostiach a výučbu angličtiny.

Projekt sme realizovali v spolupráci s mimovládnou orga-
nizáciou Don Bosco V.T.C. Ďakujeme za finančnú podporu: 
SlovakAid

Verejné zbierky SOS Sýria a SOS Filipíny

„V škole som sa vyučil za automechanika. Drobnými 
opravami áut a bicyklov si dokážem aspoň trochu 
privyrobiť a vylepšiť svoj malý dom v Kakume.“
–Bienfait, utečenec  z Konga

VZDELÁVAME UTEČENCOV 

V SÝRII SME POMOHLI NAJOHROZENEJŠÍM RODINÁM

NA FILIPÍNACH POSTAVÍME ŠKOLU

Keňa
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Vo februári 2013 sme vyhlásili verejnú zbierku pre Sýriu. Vďa-
ka finančným príspevkom slovenskej verejnosti sme mohli 
distribuovať chlieb pre 252 rodín v najväčšej núdzi. Zbierka 
Človeka v ohrození pre Sýriu pokračuje aj naďalej.

Centrálnu oblasť Filipín zasiahol v novembri 2013 ničivý taj-
fún Haiyan. Vyhlásili sme verejnú zbierku SOS Filipíny a vďaka 
slovenskej verejnosti sme vyzbierali 2 819 eur. Na pomoc sme 
z fondu Klubu darcov vyčlenili 1 000 eur. Budeme sa podieľať 
na výstavbe školy, ktorá nahradí zničenú Santa Fe High Scho-
ol. Nová škola odolá tajfúnom a zemetraseniam.

Na pomoc sýrskym občanom sme poslali 2 500 eur. Ide o 
výnos z verejnej zbierky a príspevok z Klubu darcov.

Projekt realizujeme v spolupráci s poľskou organizáciou Polska Akcja Humanitarna, s ktorou spolupracujeme v rámci stredoeurópskej 
siete CEDRON.

Projekt realizujeme v spolupráci s poľskou organizáciou Polska Akcja Hu-
manitarna, s ktorou spolupracujeme v rámci stredoeurópskej siete CED-
RON, miestnou organizáciou Young Pioneer Disaster Response (YPDR) 
a vedením zničenej školy Santa Fe High School.

2666520298/1100 s textom SOS Syria
Cez VIAMO na telefónne číslo 0907 369 399
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V rámci partnerstva s ECHO sme sa vo Francúz-
sku podieľali na vyškolení 18 európskych a 8 af-
rických dobrovoľníkov, ktorí sa vzdelávali v oblasti 
znižovania rizika katastrof. Následne 4 európski 
(Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Francúzsko) 
a 2 kenskí dobrovoľníci a dobrovoľníčky mapo-
vali terén v oblasti Molo, kde sú hrozbou etnické 
konflikty a Baringo a kde sa v cykloch vyskytujú 
záplavy a suchá. Všetky informácie o infraštruktú-
re, rozmiestnení obytných domov, obchodov, škôl, 
kostolov, informácie o obyvateľstve a organizáci-
ách zaznamenali dobrovoľníci na verejne prístupné 
webové portály Open Street Map a Sahana Eden. 

Projekt sme realizovali v spolupráci s organizáciou France 
Volontaires a lokálnou organizáciou Network for Ecofarm-
ing in Africa – Necofa. Ďakujeme za finančnú podporu: Eu-
ropean Community Humanitarian Office (ECHO) 

ZMAPOVALI SME TERÉN V RIZIKOVEJ OBLASTI 

PREVENCIA PRED HUMANITÁRNYMI KATASTROFAMI

Keňa

Afganistan
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V okrese Gurziwan na severozápade Afganistanu si miestne vidiecke komunity vďaka našej pomoci postavili proti-
povodňové zábrany, obnovili zavlažovacie kanály, vybudovali aquadukty a hrádze na malých vodných tokoch.

Čo sa nám podarilo:
12 600 obyvateľov bude lepšie chránených pred  
dlhodobými následkami povodní a dlhotrvajúceho sucha

v 7 dedinách sme vytvorili vidiecke výbory a systém 
rýchleho varovania obyvateľov v prípade katastrof

210 živiteľov rodín sa priamo zúčastnilo staveb-
ných prác, za ktoré dostali mzdu

Projekt realizujeme v spolupráci s partnerskou organizáciou Charita Česká republika, s ktorou spolupracujeme v rámci stredoeurópskej 
siete CEDRON. a afganskou mimovládnou organizáciou Coordination of Humanitarian Action (CHA). Ďakujeme za finančnú podporu: 
Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky

“K našim dedinám sa dostáva málo pomoci, lebo 
sú tu zlé cesty a nie je tu pre cudzincov bezpečne. 
Ale aj tu žijú ľudia. Toto sú potrebné veci, čo robíte.“
–Ghulam Omar, starejší jednej z obcí
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Projekt sme realizovali v spolupráci s Rakúskym 
Červeným krížom a britskou organizáciou RedR UK. 
Ďakujeme za finančnú podporu: European Commu-
nity Humanitarian Office (ECHO)

PROTIPOVODŇOVÁ KAMPAŇ

BUDOVANIE KAPACÍT HUMANITÁRNEJ POMOCI

Súčasťou našej práce je aj humanitárna pomoc na Slovensku. V čase od júna do októbra 2013 sme vyhlásili proti-
povodňovú kampaň na pomoc spišskej obci Vítkovce, ktorej každoročne hrozia povodne.

Efektívnejšiu humanitárnu pomoc vo svete 
poskytujeme aj spájaním sa so stredoeu-
rópskymi organizáciami zo siete CEDRON, 
ktorej cieľom je lepšie využívať finančné 
prostriedky. 

Členské organizácie CEDRONu: ADRA Slo-
vakia, Človek v ohrození, Charita Česká re-
publika, Hungarian Baptist Aid, IRD Slo-
venia, Polska Akcja Humanitarna, SONNE 
International, Zavod Krog Slovenia

www.cedron.eu

V roku 2014 nás čaká realizácia spevňovania brehov potoka Lo-
dina, rehabilitácia obecného prameňa, ako aj nastolenie užšej 
spolupráce s poľnohospodármi a lesníkmi. Následne plánujeme 
s obcou Vítkovce aj naďalej spolupracovať na revitalizácii okolitej 
krajiny a implementácii dlhodobo udržateľných protipovodňo-
vých opatrení.

Ďakujeme za finančnú podporu: slovenskí darcovia a Nadácia VÚB
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Za tri mesiace sa nám podarilo pre Vítkovce vyzbierať  
2 806,65 €, ktoré Nadácia VÚB zdvojnásobila na 5 613,30 €.

Efektívnejšiu humanitárnu pomoc na Slovensku poskytujeme aj prostredníctvom platformy RISC. Prvý zásah 
sme realizovali už v júni 2013 počas povodní na Devíne v Bratislave.  Dobrovoľníci čistili cesty, Devínčanom 
pomáhali odpratávať bahno z dvorov, záhrad a domov. Distribuovali sme pracovné a ochranné pomôcky, aby 
nedošlo k nákaze z nebezpečných odpadov a uhynutých zvierat.

PREPARE TO RESPOND 2

Zapojili sme sa do školiaceho programu Prepare to Respond 2, 
ktorého úlohou je zvýšiť zručnosti humanitárnych pracovní-
kov zo strednej a východnej Európy.

V novembri 2013 sme zorganizovali školenie na tému Znižova-
nie rizika katastrof (Disaster Risk Reduction): 

pre 23 účastníkov zo 14 neziskových organizácií zo 14  
európskych krajín

„Tréning bol vynikajúco zorganizovaný a presne vysvetlil 
prelínanie humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce.“
–Edvard Homa, účastník školenia, Chorvátsky Červený kríž

Slovensko
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Čo sa nám podarilo:
v komunitných záhradách sme pomohli vykopať 9 studní a vybavili sme 
ich vodnými čerpadlami potrebnými na zavlažovanie

540 farmárov získava na školeniach poľnohospodárske zručnosti 

vytvorili sme 18 farmárskych skupín, ktoré si vzájomne budú vymie-
ňať skúsenosti a vzdelávať sa na komunitných políčkach

Drobní farmári v okolí mesta Wau používajú neefektívne farmárske metódy, 
ktoré spôsobujú nízku úrodu a veľmi malé zisky z jej predaja. Učíme ich spra-
covávať vypestované ovocie, zeleninu a arašidy. Dbáme aj na ochranu život-
ného prostredia a to prostredníctvom budovania lesných škôlok, výsadby 
ovocných stromov, či kontroly vypaľovania trávnatých plôch v okolí Wau.

PODPORUJEME DROBNÝCH FARMÁROV
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Projekt realizujeme v spolupráci s partnerskou organizáciou Mani Tese. Ďakujeme za finančnú 
podporu: SlovakAid

Veľká časť Južného Sudá-
nu, kde poľnohospodár-
stvo zvyklo byť tradič-
ným zdrojom obživy, nie 
je v súčasnosti obrábaná 
vôbec, alebo poskytuje 
len málo úrody kvôli neú-
činným farmárskym po-
stupom. Aby sme zvýšili 
potravinovú bezpečnosť 
učíme malých farmárov 
nové poľnohospodárske 
metódy, ktoré zabezpečia 
vyšší príjem a dostatočné 
množstvo jedla. 

Južný Sudán

„Vďaka vašej organizácii, 
ktorá nám poskytuje 
náradie a jedlo počas vý-
kopových prác, si sami  
môžeme vykopať stud-
ňu. Bude veľmi užitočná 
počas obdobia sucha, keď 
budeme môcť zavlažovať 
komunitné pole.“

–Náčelník dediny Safa  
v okrese Wau, Južný Sudán
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Keňa

Čo sa nám podarilo:
781 domácností varí a ohrieva svoj príbytok prostredníctvom hlinených piecok, 
ktoré šetria palivové drevo a majú vyššiu výhrevnosť

sanovali sme dva vodné pramene a dve vodné hrádze na ploche 10 ha

na školách sme založili 10 arborét s pôvodnými a exotickými stromami

vysadili sme 209 743 sadeníc stromov

333 067 sadeníc sme s miestnymi komunitami vypestovali v lesných škôlkach

Projekt sme realizovali v spolupráci s miestnou partnerskou organizáciou Network for Ecofarming in Africa (NECOFA). Ďakujeme za 
finančnú podporu: SlovakAid

Počas dvoch rokov sme prispievali k spomaľovaniu odlesňovania, k znižo-
vaniu rizika, ktoré hrozí pri pôdnej erózii alebo sezónnych záplavách. Spolu 
s miestnymi obyvateľmi sme obnovovali lesné aj vodné zdroje, znižovali sme 
každodennú spotrebu dreva využívaním úsporných piecok, alternatívnych 
spôsobov obživy ako chov oviec, kôz a včelárstva.

OBNOVUJEME LESNÉ A VODNÉ ZDROJE Keňa patrí k stabilne sa 
rozvíjajúcim krajinám 
regiónu subsaharskej Af-
riky, napriek tomu tam 
však najmä vo vidiec-
kych oblastiach, kde žije 
až 76% obyvateľstva, 
pretrváva chudoba, níz-
ka miera vzdelania, vy-
soká úmrtnosť a slabá 
potravinová bezpečnosť.

Spolu s komunitnou lesnou asociáciou Koibatek sme vypracovali zmluvu s kenskou vládou, ktorá asociácii umožní 
spravovať les spoločne s kenskou lesnou správou a využívať lesné zdroje. 

„Predtým sme 
pili vodu kon-
taminovanú 
výkalmi kráv 
a oslov, teraz je 
voda čistá a my 
sa už nemusíme 
báť chorôb.“

-Mary Wangoi, 
obyvateľka de-
diny Gituamba
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POMÁHAME KENSKÝM FARMÁROM

SPOLUPRÁCA SO ŠKOLAMI

Keňa

Čo sa nám podarilo:
692 členov miestnych komunít 
posilnilo svoje poľnohospodárske 
zručnosti prostredníctvom odbor-
ných školení
300 rodín využíva hlinené piecky, 
ktoré šetria palivové drevo a majú 
vyššiu výhrevnosť
61 300 vysadených mangrovníkov, 
ktoré sú významnými mokraďami

Čo sa nám podarilo:
352 pedagogických pracovníkov, 
pracovníčok, žiakov a žiačok je od-
borne pripravených na prácu v poľ-
nohospodárstve
7 odborných učilíšť už založi-
lo vzorové školské záhrady a svoje 
skúsenosti odovzdávajú iným ško-
lám a širšej verejnosti prostredníc-
tvom newslettra

Projekty realizujeme v spolupráci  s miestnymi organizáciami Kwetu Training Centre for Sustainable Development a Network for Eco-
farming in Africa (NECOFA). Ďakujeme za finančnú podporu: SlovakAid 

Kraj Kilifi zápasí s nedostatkom ekono-
mickej sebestačnosti a potravinovej 
bezpečnosti obyvateľov. S miestny-
mi komunitami rozvíjame včelárstvo, 
chov rýb, sušenie a zaváranie plodín 
alebo produkciu kozmetických výrob-
kov zo stromu neem.

Spolupracujeme so siedmymi odbor-
nými učilišťami na vidieku. Na školách 
vytvárame vzorové záhrady ako prak-
tické ukážky pre ostatných členov ko-
munity, chovy zvierat a výrobne po-
travinových produktov.



12 Výročná správa 2013

Čo sa nám podarilo:
50 žien sa stalo úspešnými 
chovateľkami oviec. Vyrábajú jo-
gurty, tradičný kurut a používajú 
ho nielen v domácnosti ale pre-
dajom mliečnych produktov pri-
spievajú do rodinného rozpočtu
47 manželských párov 
začalo chovať včely. Predajom 
medu na miestnych trhoch zvy-
šujú svoj rodinný príjem
129 žien sa naučilo písať, čítať 
a počítať
878 žien a 64 mužov sa zú-
častnilo osvety o rodovej rovnosti

O projekte sa dozviete aj z filmu Člo-
vek v Afganistane. Požičajte si ho cez 
Premietaj aj Ty (www.jedensvet.sk)

Projekt realizujeme v spolupráci s partnerskou organizáciou Afghan Women Resource Center (AWRC)

Náš dobrovoľník odcestoval v decembri 2013 do Kábulu, aby 
mapoval potreby miestnych komunít v oblastiach, kde chce-
me v budúcnosti aktívne pôsobiť.

Veľká časť afganských domácností nemá finančné prostried-
ky na to, aby svoje príbytky izolovali pred chladom. Pomohli 
by projekty zamerané na využitie izolácií, dvojitých okien alebo 
solárnych panelov. 

V Afganistane je vysoký počet drogových závislostí. Spô-
sobuje ho nízka úroveň povedomia a ľahká dostupnosť drog. 
Ľudia nemá prístup k informáciám, ani k liečbe.

Všetok zozbieraný materiál a nadviazané kontakty využi-
jeme pri príprave našich budúcich projektov.

Ďakujeme za finančnú podporu: SlovakAid
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Afganistan

Počas dvoch rokov sa rodiny v obciach Noarallam a Shinaki učili cho-
vať ovce a včely, spracovávať mliečne a včelie produkty, aby ich mohli 
úspešne predávať na miestnych trhoch. 

VČELÁRSTVO A CHOV OVIEC 

POMOC CHUDOBNÝM OBLASTIAM V OKOLÍ KÁBULU

V Afganistane pôsobíme od 
roku 2004. V krajine pod-
porujeme odborné vzdelá-
vanie v mestách, vidiecke 
komunity a zelené stavebné 
technológie.
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Čo sa nám podarilo:
každý rok získa 200 mladých mužov 
poľnohospodárske zručnosti, ktoré budú 
môcť využiť na vlastnej pôde a nebudú mu-
sieť odchádzať za neistou prácou do veľko-
mesta. Každé dva roky sa 100 dievčat bude 
mať možnosť zamestnať v administratíve  
a miestnych médiách.  
81 chlapcov začalo počas roku 2013  
výučbu v náhradných priestoroch. 
500 ľudí v provincii absolvovalo osveto-
vé stretnutia o právach žien a o dôležitosti 
vzdelania pre mladých ľudí.

Projekt sme realizovali v spolupráci s organizáciami Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités (GERES), Bremen 
Overseas Research & Development Association (BORDA), Afghan Women Resource Center (AWRC). Ďakujeme za finančnú pomoc: Veľ-
vyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Kábule, SlovakAid a súkromným darcom na Slovensku

V roku 2013 Slováci nakúpili ČloveČiny v hodnote 3 733 eur.

Najčastejšie kupovali hospodárske zvieratá (107), školské pro-
dukty (23) a stavebný materiál na stavbu školy v Afganistane 
(23). ČloveČiny sme rozdávali v Keni, na Kube a Afganistane.

Viac informácií nájdete na www.cloveciny.sk
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Afganistan

Chceme posilniť konkurencieschopnosť absolventov stredných škôl na miestnom trhu práce. V meste Čarikar 
sme postavili  inštitút vyššieho vzdelávania, ktorý poskytuje ročné odborné kurzy poľnohospodárstva pre chlap-
cov a  dvojročné odborné kurzy manažmentu a žurnalistiky pre dievčatá. Pri stavbe budovy v Čarikare sme použili 
zelené technológie. Zaškolili sme robotníkov a miestne stavebné firmy. Získali tak skúsenosti s prácou s izoláciami, 
solárnymi panelmi, oknami s dvojitými sklami a pripájaním čističky odpadových vôd.

POSTAVILI SME INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

CHARITATÍVNY E-SHOP ČLOVEČINY Škola namiesto ulice

Už od roku 2005 podporujeme vzdelávanie 
afgánskych detí z chudobných rodín, ktoré 
by inak pracovali na ulici, aby zabezpečili 
živobytie pre rodinu.

59 detí z Kábulu a okolia sa nemusí živiť ne-
dôstojnou prácou na ulici, ale chodí do školy.
Žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi už po 
šiestykrát organizovali zbierku pre afgánske 
deti. V súčasnosti podporujú 2 deti v programe.

Viac info aj s rodičovskou zónou 
www.skolanamiestoulice.sk 

Projekt realizujeme v spolupráci s miestnou organi-
záciou Aschiana. Ďakujeme 60 individuálnym a ko-
lektívnym darcom. 

„Ďakujem ľuďom zo Slovenska za túto kozu. Poskytne 
mne a mojim 5 deťom mnoho mlieka.“

–Jane Mureithi, farmárka z obce Ngenia
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Pomoc krajinám s autoritárskym režimom

PODPORUJEME SLOBODU SLOVA V BIELORUSKU

ŠKOLÍME KUBÁNSKYCH AKTIVISTOV

Chceme rozšíriť prístup bieloruskej verejnosti ku kvalitnej 
žurnalistike, informáciám o udalostiach v krajine a analý-
zam politickej situácie. Podporujeme preto novinárov z ne-
závislých bieloruských médií.

Aj keď kubánska vláda urobila niektoré pozitívne 
reformy, politický systém naďalej zostáva autori-
társky, ktorý porušuje ľudské práva.

Zorganizovali sme návštevu pre  6 nezávislých bieloruských 
novinárov na Slovensku, kde sa stretli s predstaviteľmi štát-
nej správy, neziskových organizácií, šéfredaktormi novín, 
spisovateľmi, podnikateľmi, politikmi a predstaviteľmi stred-
ného a vysokého školstva. 

Vďaka kubánskej reforme súvisiacej s cestovaním  
sme mohli na Slovensku prijať držiteľa Sacharovovej 
ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia 
2010 Guillerma Fariñasa, svetoznámu blogerku Yoani 
Sánchéz a členov občianskeho centra Convivencia 
z mesta Pinar del Rio. Hostia sa zoznámili s transfor-
máciou našej krajiny po roku 1989 a stretli s význam-
nými zástupcami slovenskej politickej scény. 

Na Kube podporujeme aktivity piatich ob-
čianskych centier a ich pobočiek. Bežní Kubánci 
môžu vďaka našej podpore dostať bezplatnú práv-
nu pomoc v štyroch provinciách.  V Havane otvorili 
s našou podporou centrum s počítačovými kur-
zami a kurzami zameranými na nové informačné 
technológie. Podporili sme vydanie knihy „Etika  
a občianstvo“. Spolupracujeme s kubánskymi blo-
germi a podporujeme podujatia o občianskom po-
vedomí na Kube.

Projekt realizujeme v spolupráci s Bieloruskou asociáciou novinárov. Ďakujeme za finančnú podporu: SlovakAid a German Marshall Fund 
of the United States

Ďakujeme za podporu: National Endowment for Democracy

,,Bolo zaujímavé vidieť demonštráciu pred Prezi-
dentským palácom, ktorú nikto nerozháňal.‘‘

–Varvara Svetlova, bieloruská nezávislá novinárka



15Človek v ohrození

P
O

D
P

O
R

A
 ĽU

D
S

K
ÝC

H
 P

R
Á

V

PODPORUJEME OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ V BARME

FESTIVAL DOKUMENTÁRNYCH FILMOV JEDEN SVET

Od roku 2011 došlo v Barme k zatiaľ najvýraznejším de-
mokratickým zmenám za posledných niekoľko desiatok 
rokov, ktoré vyústili k pomalému uvoľňovaniu vojenského 
režimu v krajine. 

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

Spolupracujeme s Úniou barmských farmárov, ktorá 
zastupuje záujmy farmárov v prípade konfiškácie ich 
pôdy bez náležitej kompenzácie a organizuje petíciu za 
prepustenie väznených farmárov a aktivistov, ktorú ad-
resuje vláde, Národnému parlamentu a prezidentovi. 

Podporujeme iniciatívu Movement for Democra-
cy Current Forces, ktorú založili bývalí politickí väzni. 
Vyškolili 120 zástupcov občianskych iniciatív a štu-
dentov na tému aktívne občianstvo, identita a kultúra, 
dialóg a riešenie konfliktov.   

Spolupracovali sme s organizáciou DEAR, ktorá 
zvyšuje potravinovú bezpečnosť prostredníctvom za-
kladania komunitných organizácií v 10 dedinách v chu-
dobných oblastiach v Šánskom a Karenskom štáte. 

100 zástupcov novovznikajúcich občianskych ini-
ciatív sa zúčastnilo školení na témy organizačný rozvoj, 
projektový manažment, advokačné techniky a nezávislý 
volebný monitoring.

Projekt realizujeme v spolupráci s partnerskou organizáciou 
Člověk v tísni, ČR. Ďakujeme za finančnú podporu: SlovakAid

„Som presvedčený o tom, že festival Jeden svet 
je skvelým nástrojom ako v ľuďoch povzbudiť 
toleranciu a zároveň citlivosť vnímania prejavov 
jej absencie“.
–Miroslav Lajčák, predseda Rady vlády SR pre ľud-
ské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

14. ročník festivalu s mottom Meníme svet, inšpirovaným 
Európskym rokom aktívneho občianstva, ponúkol 65 filmov 
slovenskej aj zahraničnej produkcie, špeciálne premietanie 
pre žiakov základných a stredných škôl, 13 diskusií, koncert, 
výstavu fotografií a vzácnych domácich aj zahraničných 
hostí, ako napríklad svetoznámu kubánsku blogerku Yoani 
Sánchez a nositeľa Sacharovovej ceny Európskeho parla-
mentu za slobodu myslenia Guillerma Fariñasa. 

V Bratislave ho navštívilo viac ako 13 000 divákov. Po 
podujatí v Bratislave festival putoval po Slovensku. V 27 
mestách Slovenska ho navštívilo viac ako 16 500 divákov. 
Nad 14. ročníkom festivalu prevzal záštitu Miroslav Lajčák.

Ďakujeme za finančnú podporu: Nadačný fond Slovenskej spori-
teľne v Nadácii Pontis, Audiovizuálny fond, Nadácia SPP, Slovak 
Aid, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Informačná 
kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Veľvyslanec-
tvo USA a ďalšie ambasády a kultúrne inštitúcie.

www.jedensvet.sk 
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Slovenské školy otvárame celosvetovým témam

KVALITNEJŠIE VZDELÁVANIE V SÚVISLOSTIACH
V projektoch globálneho vzdelávania spolupracujeme s učiteľkami a učiteľmi z takmer  50 škôl na Slovensku. Oni 
sami potom vytvárajú aktivity a metodické materiály pre svoje kolegyne a kolegov na ostatných školách. Prí-
ručky zamerané na 2 predmety sme distribuovali do viac ako 300 škôl. V súčasnosti pripravujeme vzdelávacie 
príručky pre ďalších 5 predmetov.

Záleží nám na tom, aby pedagogická i široká verejnosť mali jednoduchý prístup k vzde-
lávacím materiálom v oblasti globálneho vzdelávania. Vytvorili sme preto online priestor 
www.globalnevzdelavanie.sk, kde si záujemcovia môžu nájsť množstvo zdrojov a inšpirácii. 

Projekt Učíme (sa) v globálnych súvislostiach realizujeme v spolupráci s medzinárod-
nými partnermi z Poľska, Rakúska, Veľkej Británie, Brazílie a Beninu do roku 2015. Národné 
projekty Globálne vzdelávanie online a Modelové školy ukončíme v roku 2014.

“Globálna téma 
žiakov na vy-
učovaní vždy 
zaujala. Museli 
sa naučiť argu-
mentovať, kri-
ticky uvažovať. 
Aj pasívni žiaci 
zrazu boli aktív-
ni a dobrovoľne 
sa zapájali.“

–Jana Hečková, 
učiteľka anglič-
tiny na Obchod-
nej akadémii  
v Dolnom Kubíne

Ďakujeme za finančnú podporu: Európska komisia, SlovakAid a Nadácii Orange



17Človek v ohrození

G
LO

B
Á

LN
E V

ZD
ELÁ

VA
N

IE

Ďakujeme za finančnú podporu: SlovakAid a Nadá-
cia Orange

Projekt sme realizovali v spolupráci  s maďarskou organizáciou Hun-
garian Baptist Aid a českou organizáciou Educon. Ďakujeme za fi-
nančnú podporu: Vyšehradský fond

ROZVÍJAME KULTÚRNU CITLIVOSŤ

ZVYŠUJEME POVEDOMIE O OBCHODOVANÍ S ĽUĎMI

Rozvíjame kompetencie žiakov a žiačok  
základných a stredných škôl prostredníc-
tvom medzikultúrneho dialógu a sprostred-
kovania podrobností a odlišností ich života 
so životom ľudí na africkom kontinente. 

Stredoškolská mládež sa viac do-
zvedela o novodobom otroctve 
a obchodovaní s ľuďmi prostred-
níctvom diskusií a projekcie filmu 
Na bulvári zlomených sŕdc (film 
si možno zdarma vypožičať aj cez 
Premietaj aj Ty na webovej stránke 
www.jedensvet.sk)

Organizujeme on-line besedy, počas ktorých 
žiaci a žiačky diskutujú s terénnymi rozvojo-
vými pracovníkmi alebo kenskými odborník-
mi z oblasti rozvojovej spolupráce. 

Čo sa nám podarilo:
272 žiakov a žiačok zo 6 škôl disku-
tovalo s rozvojovými pracovníkmi v Keni, 
ktorí im sprostredkovali ich skúsenosti 
a ponúkli im neskreslený obraz o svojej 
práci a živote v krajine.

Čo sa nám podarilo:
582 žiakov a žiačok z ôsmich 
škôl na Slovensku sa zapojilo do 
projektu
celkovo 2092 žiakov a žiačok 
zo všetkých troch krajín sa zapo-
jilo do projektu

,,Uvedomila som si, ako veľmi sa nás všet-
kých obchodovanie s ľuďmi týka. Nikdy som 
si nebola vedomá, že to, čo sa deje v iných 
krajinách je realitou aj u nás.“

–Sabina Šimková, žiačka zo Spojenej evanje- 
lickej školy v Martine, víťazka esejistickej  
súťaže na tému detská práca
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Financie

Verejné zdroje 605 977 
zdroje Európskej únie 64 482 
štátny rozpočet SR 520 526 
podiel z dane z príjmu FO a PO 10 198 
ďalšie verejné zdroje 10 772 
  
Súkromné zdroje 200 490 
právnické osoby  
(firmy, nadácie, zahr. partneri) 144 439 
fyzické osoby (individuálne dary) 4 642 
verejné zbierky 24 961 
Klub darcov ČvO 25 958 
ďalšie súkromné zdroje 490 
  
Vlastná činnosť 23 568 
  
Ďalšie výnosy  1 136
(úroky, kurz. zisky a pod.)

VÝNOSY (V EUR)

Výnosy spolu 831 172 

Rozdelenie výnosov

72,9%
Verejné zdroje

24,1%
Súkromné zdroje

2,8%
Vlastná činnosť

0,1%
Ďalšie výnosy
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Humanitárna pomoc 23 981 
SOS Povodne (SR, 2010) 490 
SOS Sýria 2 599 
humanitárne projekty v Afganistane 4 256 
humanitárny projekt v Keni 5 877 
náklady na rozvoj CEDRON-u 9 844 
ďalšie 916 
 
Rozvojová spolupráca 508 521 
Keňa 260 721 
Afganistan 175 088 
Južný Sudán 44 415 
projekt ČloveČiny 3 379 
projekt Škola namiesto ulice v Afganistane 17 132 
dobrovoľníctvo 3 010 
ďalšie 4 775 
 
Podpora ľudských práv 172 930 
Kuba 65 296 
Bielorusko 13 635 
Barma 36 819 

festival Jeden svet a súvisiace projekty 56 348 
ďalšie 832 
  
Globálne vzdelávanie 102 535 
projekt Modelové školy  
globálneho vzdelávania 14 121 
projekt Afrika bez mýtov 2 717 
projekt Globálne vzdelávanie on-line 19 119 
projekt Media sapiens 12 848 
projekt Filmových klubov a nových médií 11 543 
projekt World Class Teaching 40 873 
ďalšie 1 314 
  
Ďalšie náklady  23 168 
(činnosť a rozvoj, dane, poplatky, mzdy, rezervy a pod.)

NÁKLADY (V EUR)

Rozdelenie nákladov

61,2%
Rozvojová spolupráca

20,8%
Podpora ľudských práv

12,3%
Globálne vzdelávanie

2,9%
Humanitárna pomoc

2,8%
Ďalšie náklady

Náklady spolu 831 136
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Je významná iniciatíva, ktorá zbližuje ľudí ochotných dlhodobo pomáhať. Členovia klubu pravidelnými darmi zabez-
pečujú stabilný akcieschopný fond, ktorý používame na financovanie našich aktivít. Ku koncu roku 2013 mal Klub 
darcov 150 členov. V roku 2013 ste nám darovali 13 554 eur. Z prostriedkov z Klubu darcov sme financovali najmä:

Každoročne oslovujeme verejnosť so žiadosťou o podporu formou darovania dvoch percent z dane. Vyzbierané pro-
striedky používame na projekty zlepšovania života v krajinách, v ktorých dlhodobo realizujeme naše aktivity, na kul-
túrno-vzdelávacie aktivity na Slovensku. V roku 2013 sme prijali prostredníctvom mechanizmu 2 % z dane z príjmu  
10 136 eur. Sumu 10 198 eur, ktorú sme obdržali v roku 2012, sme v roku 2013 použili na financovanie:

V roku 2013 verejnosť podporila naše verejné zbierky SOS Človek 2012/2013 a SOS Človek 2013/2014 sumou 23 050 
eur. Z tejto sumy ako aj zo zostatkov z verejných zbierok z predošlých rokov sme v roku 2013 financovali najmä:

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

Dary a zbierky

KLUB DARCOV

2 PERCENTÁ Z DANE

VEREJNÉ ZBIERKY

Ďakujeme všetkým individuálnym a firemným podporovateľom, ktorí nám darovali v roku 2013. 
Našu prácu by sme nedokázali robiť bez vás.

Rozvojové aktivity  v Keni a v Afganistane
Ľudsko-právne aktivity v Barme, v Bielorusku a na Kube
Projekty globálneho vzdelávania na Slovensku: 
 Modelové školy
 Globálne vzdelávania online
 World Class Teaching
 Afrika bez mýtov
Humanitárnu pomoc v Sýrii

program Škola namiesto ulice v Afganistane
program ČloveČiny 
rozvojové projekty v Keni a Afganistane
povodňovú pomoc v Devíne
humanitárnu pomoc v Sýrii

Rozvojový program v Afganistane / Podpora vzdelávania (nákup úľov s kolóniami včiel)
Ochrana ľudských práv (diskusie pre školy a verejnosť, propagačné letáky pre festival dokumentárnych filmov  
Jeden svet)
Podpora vzdelávania (video-besedy o globálnych rozvojových témach, podpora projektu Modelové školy,  
metodický materiál globálneho vzdelávania pre školy)
Réžia (IT služby, právne služby, PR služby, mzdové účtovníctvo, mzdy riaditeľky, kancelárske stoličky)
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Správna rada
Členovia
Beáta Dobová (predsedníčka), Igor Šulík, Irma Chmelová

Revízor
Jozef Šimek

Kancelária združenia
Riaditeľka
Jana Karelová

Finančné oddelenie
Matúš Plavecký (vedúci), Lucia Kročilová,  
Mária Nagyová

Office Manažment
Marta Dernerová

Oddelenie styku s verejnosťou   
Paula Tomanovičová, Michaela Libantová

Oddelenie humanitárne pomoci  
a rozvojovej spolupráce
Edita Bednárová (vedúca), Zuzana Fialová,  
Jozef Magda, Mária Sliacka, 

Terénni pracovníci: Tomáš Bokor, Kateřina 
Karásková, Mário Straka, Lukáš Zorád

Oddelenie globálneho vzdelávania 
Juraj Jančovič, Tomáš Janeček, Elena Moťovská, 
Lukáš Zajac, Kristína Daňová, Pavol Cích, Michaela 
Libantová

Oddelenie podpory ľudských práv
Nora Beňáková (vedúca), Paulína Böhmerová, 
Katarína Dubcová, Katarína Ďurovková, Martin Horák

Festival Jeden svet
Nora Beňáková, Eva Sládková, Paulína Böhmerová, 
Michaela Libantová    

Stážisti / dobrovoľníci
Romana Benčíková, Ivica Hornáčková, Ľudmila 
Jančigová, Karin Kernerová, Marek Novák, Lucia 
Poperníková, Martin Semrič, Katarína Szulenyiová, 
Monika Wenyová a desiatky dobrovoľníkov, ktorí 
pomáhali na festivale Jeden svet 2013

Správna rada a pracovníci
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Kde nás nájdete:
Človek v ohrození

Pražská 11, 811 04 Bratislava
info@clovekvohrozeni.sk
www.clovekvohrozeni.sk

IČO: 317 99 311
DIČ: 202 148 0516

Kontaktná osoba:
Jana Karelová, riaditeľka

karelova@clovekvohrozeni.sk

www.facebook.com/clovekvohrozeni
www.twitter.com/clovekvohrozeni

www.pinterest.com/clovekvohrozeni
www.youtube.com/clovekvohrozeni 

www.jedensvet.sk
www.cloveciny.sk

www.skolanamiestoulice.sk
www.globalnevzdelavanie.sk


