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Milí priatelia a priate!ky, 

rok 2016 bol pre na!u organizáciu rokom zásadnej 
zmeny. Dlhodobá skúsenos" z ná!ho zahrani#ného 
pôsobenia ukázala, $e najefektívnej!ou cestou, ako 
pomáha" vä#!iemu mno$stvu %udí a zárove& zni$o-
va" náklady na prevádzku organizácie tak, aby sa 
prijímate%om na!ej práce dostalo maximum pomoci, 
je vytvára" siete organizácií a spája" sa do vä#!ích 
a efektívnej!ích celkov. 

Preto sme sa po 17 rokoch samostatného fungova-
nia v roku 2016 rozhodli spoji" sily s #eskou humani-
tárnou organizáciou 'lov(k v tísni, s ktorou sme u$ 
v minulosti intenzívne spolupracovali a ktorá nám je 
svojím prístupom a spôsobom práce ve%mi podob-
ná. 'lovek v ohrození na)alej pôsobí ako samostat-
ná slovenská organizácia, spojenie síl s #esk*mi ko-
legami a kolegy&ami a za#lenenie sa do siete People 
in Need v!ak prinieslo v na!ej práci nieko%ko zmien:

1. Za#ali sme spolo#né pôsobenie na!ich huma-
nitárnych a rozvojov*ch tímov v zahrani#í, ktoré 
priná!a úspory pri logistike a poskytovaní pomoci 
(menej nákladov na prenájmy áut, kancelárií, me-
nej personálu) a umo$&uje nám pomáha" e!te 
viac – v roku 2016 sme tento nov* prístup testo-
vali pri na!ej práci v Grécku a Ju$nom Sudáne. 

2. Za#ali sme pracova" aj vo vylú#en*ch komunitách 
na Slovensku – tieto aktivity sme prebrali po slo-
venskej pobo#ke 'lov(ka v tísni. Na!a práca tak 
pomáha nielen v chudobn*ch #astiach sveta, ale aj 
v komunitách postihnut*ch chudobou na Sloven-
sku. V roku 2016 sme dou#ovanie, vo%no#asové 
aktivity pre deti, kariérne a pracovné poradenstvo 
pre dospel*ch, asistenciu v oblasti dlhov a inú po-
moc poskytovali v piatich slovensk*ch obciach. 

3. Zmenili sme logo a názov organizácie v angli#ti-
ne – od roku 2016 pou$ívame rovnaké 

“
hranaté“ 

logo ako ostatní #lenovia siete People in Need, 
rovnako sa nov*m názvom v angli#tine – People 
in Need Slovakia – hlásime k spolo#nej práci na-
!ej siete v krajinách pôsobenia.

4. Zmenili sme právnu formu – od roku 2016 pôso-
bí 'lovek v ohrození ako nezisková organizácia, 
#o nám umo$&uje poskytova" e!te vä#!í rozsah 
pomoci. Vzh%adom na to, $e slovenské zákony 
neumo$&ujú premenu 

“
pôvodného“ ob#ianske-

ho zdru$enia na 
“
novú“ neziskovú organizáciu, 

fungovali tieto dve v roku 2016 popri sebe. Na-
vy!e v roku 2016 dobiehala aj #innos" slovenskej 
pobo#ky 'lov(ka v tísni, ktorá sa v lete 2016 zlú-
#ila s 

“
novou“ neziskovou organizáciou. V texte 

na!ej v*ro#nej správy tak nájdete popis v!etk*ch 
na!ich aktivít, bez oh%adu na to, pod ktorou 

“
hla-

vi#kou“ sme ich v roku 2016 uskuto#nili. 

Pozitívny dopad vy!!ie uveden*ch zmien sme mohli 
pozorova" u$ v roku 2016 – na!a organizácia je 
vä#!ia, stabilnej!ia, schopnej!ia pomáha" vä#!iemu 
po#tu %udí i nov*m cie%ov*m skupinám. Sme pre-
sved#ení, $e tieto zmeny sa e!te vidite%nej!ie preja-
via v nasledujúcich rokoch. 

+akujeme, $e ste aj v tomto administratívne náro#-
nom roku stáli pri nás. Iba v)aka Va!ej podpore sme 
mohli poskytova" pomoc, o ktorej sa do#ítate na 
)al!ích stranách. Prajem príjemné #ítanie!

Bra&o Tich* 
riadite! "loveka v ohrození

PRÍHOVOR
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O NÁS

je ú!inne pomáha" #u$om, 
ktorí trpia dôsledkami 
vojnov%ch konfliktov, 
prírodn%ch katastrof 
a autoritárskych re&imov. 
Vzdelávacími aktivitami 
a prácou vo vylú!en%ch 
komunitách na Slovensku 
prispievame k budovaniu 
otvorenej, tolerantnej  
a inkluzívnej spolo!nosti.

Na#ím poslaním

Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorú v roku 1999 
zalo$ila skupina novinárov, ktorí sledovali drvivé dopady 
konfliktu vo vtedaj#om vojnou zmietanom Kosove  na civilistov. 
Ich spontánna humanitárna reakcia vyústila do potreby zalo$i% 
organizáciu, ktorá by adresne reagovala na vzniknuté krízové 
situácie vo svete.

Odvtedy sa na"e aktivity rozrástli 
z humanitárnej pomoci aj na dlhodobé 
projekty rozvojovej spolupráce, podpory 
#udsk$ch práv a globálneho vzdelávania. 
Kladieme dôraz na adresnú pomoc, 
spoluprácu s miestnymi partnermi 
a efektívne vyu%ívanie finan&n$ch zdrojov. 

Po spojení síl s &eskou organizáciou 
!lov'k v tísni v polovici roka 2016 sme 
plne prebrali aj projekty vo vylú&en$ch 
lokalitách na Slovensku, ktoré predt$m 
úspe"ne viedol !lov'k v tísni Slovensko 
a pomáhame so sociálnou integráciou 

#u(om, ktor$ch chudoba vytlá&a na okraj 
spolo&nosti. 

Organizujeme medzinárodn$ festival 
dokumentárnych filmov Jeden svet.

Do roku 2016 sme fungovali ako 
ob&ianske zdru%enie, po spojení 
s !lov'kom v tísni pôsobíme ako 
nezisková organizácia pod pôvodn$m 
názvom, no s nov$m logom. Stali sme 
sa tie% sú&as)ou medzinárodnej siete 
People in Need.

úcta k &loveku

efektívnos)

adresnos)

profesionalita

tolerantná solidárna 
spolo&nos)

transparentnos)

partnerstvo

NA"E 
HODNOTY:
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Za#ali sme pôsobi" i v ute#eneck*ch táboroch v okolí 
Solúna na severe Grécka, kde sme sa venovali zlep-
!ovaniu hygienickej situácie, mo$nostiam vzdeláva-
nia pre deti i dospel*ch a poskytovali psychosociál-
nu pomoc. Sna$ili sme sa podporova" %udí na úteku 
#innos"ami, ktoré viedli k ich aktivite a sebaorgani-
zácii, aby mohli zmysluplne vyu$íva" #as, k*m dlhé 
mesiace #akali na rozhodnutie, #o s nimi bude.

Na Balkáne a v Grécku sme poskytovali 
pomoc &u'om na úteku

U$ od roku 2015 pomáhame %u)om, ktorí utekajú 
pred vojensk*mi konfliktami do Európy. Na!i terén-
ni pracovníci aj v roku 2016 poskytovali pomoc tam, 
kde to bolo potrebné. Po uzatvorení ma)arsk*ch 
hraníc sme pomoc presmerovali k hrani#nému pre-
chodu Srbska s Chorvátskom Babska-Berkasovo  
a k srbskému pohrani#nému meste#ku ,íd, ne)ale-
ko ktorého bol vytvoren* tranzitn* bod pri presune 
%udí do Chorvátska. Ná! mobiln* humanitárny tím 
tam spolu s dobrovo%níkmi predov!etk*m distribu-
oval základné hygienické potreby, oble#enie i obuv 
a viedol vo%no#asové centrum pre deti a ich rodi#ov.

Od februára 2016 sme humanitárnu pomoc po-
skytovali na gréckom ostrove Lesbos, kde sme sa 
podie%ali na zabezpe#ovaní bezpe#ného no#ného 
pristávania #lnov vrátane odstra&ovania záchran-
n*ch viest zo skalnatého pobre$ia, ktoré mohli na 
útesy navies" #lny s %u)mi na úteku pokú!ajúcimi 
sa preplavi" sa z Turecka do Grécka. Po vzniku ur-
gentnej situácie pri macedónskych hraniciach sa 
ná! humanitárny mobiln* tím presunul do provi-
zórneho tábora v gréckom Idomeni. 

HUMANITÁRNA POMOC

85 000
#u(om na úteku sme od jesene 
2015 podali pomocnú ruku.

           Za môjho pôsobenia sa nám vystriedalo asi 
2200 dobrovo!níkov zo Slovenska a" #iech. Mnohí si 
zobrali vlastnú dovolenku, za vlastné peniaze nakúpi-
li v$%ivné ty&inky a" pri'li jednoducho pomáha(. Ak 
k"nám dorazila u&ite!ka angli&tiny, tak dou&ovala deti 
angli&tinu. Ak pri'iel elektrikár, tak pomáhal na(aha( 
elektrické siete. Bola som prekvapená, ke) som vide-
la, akí sú Slováci otvorení a solidárni.“

Michaela Guldanová,
humanitárna pracovní!ka na Balkáne 



4

V Ju$nom Sudáne pomáhame zv(#i% 
produkciu fariem

Ako sa stara" o pôdu, diverzifiko-
va" plodiny, uskladni" semená #i 
pou$íva" nízko nákladové zavla-
$ovacie techniky. Takéto tréningy 
v roku 2016 v Ju$nom Sudáne 
absolvovalo spolu a$ 625 zástup-
cov domácností, $ien i mu$ov, z 25 
rôznych komunít. V oblasti Aweil 
v severozápadnej #asti krajiny sme 
takto chudobn*m rodinám pomá-
hali zv*!i" produkciu z ich fariem,  
príjmy z predaja plodín i potravino-
vú bezpe#nos". 

+al!ích 375 Juhosudáncov sa do-
zvedelo viac o tom, ako spravova" 
stáda dobytka #i spracova" mlieko 
a mäso. Na 62 sedeniach sme zase 
pomáhali vysvet%ova", ako funguje 
komunitn* !etriaci mechanizmus 
a 166 domácností na konci pre!lo 
i ve%k*m trojt*$d&ov*m tréningom. 

Po#as neho sa nau#ili, ako vyu$íva" 
dobytok na po%nohospodárske 
ú#ely, napríklad dobyt#í záprah na 
obrábanie pôdy. 

Pretrvávajúca ob#ianska vojna 
spôsobuje, $e miestne obyvate%-
stvo si nedoká$e samo zabezpe#i" 
základné potreby, vrátane jedla. 
Hladom trpia %udia najmä v obdo-

bí sucha, ktoré niekedy trvá aj viac 
ako !es" mesiacov. U$ nieko%ko 
rokov sa preto rôznou podporou 
v spolupráci s lokálnymi partnermi 
sna$íme prispieva" k zmier&ovaniu 
dopadov sú#asnej krízy v krajine. 
Na!a práca v Ju$nom Sudáne bola 
podporená z prostriedkov Slo-
vakAid.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

Ná" projekt mal priamy  
dopad celkovo a% na

1 000
domácností, no nepriamo 
sa dot$kal podstatnej 
&asti obyvate#ov oblasti 
Aweil.

A% 1600 !udí sa v" rámci ná'ho projektu dozvedelo viac 
i"o"správnej v$%ive. Po&as tréningov ná' vy'kolen$ tím vy-
svet!oval, ako sa stravova( v"tehotenstve &i správne koji(, 
&o je potravinová hygiena a"predviedol i uká%ky varenia. 

Na lie&bu a"prevenciu hna&ky, na nelie&enie ktorej celosve-
tovo zomrie a% devä( percent detí do pä( rokov, sa v"rámci 
hygienick$ch kampaní zameriavali na'i terénni facilitátori. 
Spolu 600 domácností u&ili, ako postavi( nízkonákladové 
um$vacie stanice &i  pripravi( základn$ rehydrata&n$ roz-
tok z"be%ne dostupn$ch surovín. 

Po konzultáciách s"komunitn$mi lídrami bolo vybudova-
n$ch aj 15 protipovod"ov#ch hrádzí.

Podarilo sa nám aj:
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Ochranou mangrovníkov vraciame 
kensk(m rybárom zdroj ob$ivy

Ak na mieste rastú, zabra&ujú 
pôdnej erózii a poskytujú úto#isko 
morsk*m $ivo#íchom. Ak ich vy-
rúbu, #asto to vedie k povodniam, 
rybníky splynú s oceánmi a rodi-
na príde o prísun jedla. Ochrane 

a obnove mangrovníkov na pobre$í 
Kene sa venujeme u$ od roku 2012. 
Za !tyri roky sme vysadili viac ako 
200-tisíc mangrovníkov*ch stro-
mov a pomohli tak tisícom rybárov 
získa" znova zdroj ob$ivy.

V spolupráci s na!ím lokálnym part-
nerom Kwetu vzdelávame miestne 
komunity, aby tieto stromy chráni-
li. V roku 2016 sme v rámci lesnej 
!koly, ktorá trvala rok, vy!kolili 17 
%udí v agrolesníckych technikách 
pestovania plodín na pobre$í Kene. 
Nau#ili sa, kde vysádza" ktoré dre-
viny, ako ich vhodne kombinova"  
s in*mi plodinami, predchádza" pôd-
nej erózii, zadr$iava" na poliach #o 
najviac vody a venovali sa i finan#né-
mu mana$mentu farmár#enia.

Pobre$né mangrovníkové lesy sa 
v)aka ná!mu projektu dostali do 
procesu certifikácie Plan Vivo na 
predaj uhlíkového kreditu. Certifi-
kát prinesie miestnej komunite zisk 
10- a$ 20-tisíc dolárov ro#ne, kto-
ré poslú$ia na posilnenie ochrany 
lesn*ch a morsk*ch ekosystémov 
a rozvoj ekonomick*ch aktivít v re-
gióne. Na!u prácu v Keni podporil 
SlovakAid.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

Za#ali sme stava$ diev#ensk% internát
V kenskom meste Adiedo sme v roku 2016  
v spolupráci s Nadáciou Pomoc druhému za#ali 
s v*stavbou diev#enského internátu pre 76 !tu-
dentiek. Bude slú$i" strednej !kole, v ktorej sa 
vzdeláva mnoho detí zo znev*hodneného pros-
tredia. Vy!e polovica $iakov sú #iasto#n*mi alebo 
úpln*mi sirotami, ktoré stratili rodi#ov pre vírus 
HIV a AIDS. Región Homa Bay je oblas"ou s jeho 
najvy!!ím v*skytom v celej Keni.

Na 'kolách sme pravidelne monitorovali králikárne a" kuríny, ktoré sme 
tam pomohli vytvori(. Sliepky za&ali v marci 2016 produkova( vajcia a ka%-
dá 'kola tak má denne 60 a$ 90 vajec, ktoré vyu%íva na zlep'enie stra-
vovania %iakov a z" predaja financuje udr%ate!nos( produkcie. V" júni sme 
darovali 'kolám )al'ie králiky.

Na pobre%í Kene sme spoluorganizovali druh$ ro&ník Ekofestivalu, pri'lo 
na* vy%e 500 !udí. Prispeli sme tie% k"vydaniu EcoNews magazínu zame-
raného na ekologické spôsoby %ivota na pobre%í Kene.

&o e%te?  

V#ely pomáhajú bojova$ s chudobou
V Keni sme sa na)alej venovali i stovke v#elárov, 
ktorí sa postupne u#ia v#elárskemu remeslu. 
Lokálni experti ná!ho miestneho partnera za#í-
najúcich v#elárov pravidelne nav!tevujú. Urobia 
in!pekciu ú%ov alebo %u)om uká$u v!etko od 
nastavovania ú%ov, záchytu v#iel a$ po #istenie  
a kontrolu, a postupne im odovzdávajú viac a viac 
zodpovednosti. V#elári tak jednak získajú med 
pre seba, alebo v závislosti od ve%kosti produkcie 
ho mô$u i predáva" a rodine tak finan#ne prilep-
!i". Na!i partneri skupujú med za férové ceny. 
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Afgansk(m de%om sme ponúkli )kolu 
namiesto ulice

,kola namiesto ulice - to je názov ná!ho programu, 
v rámci ktorého sme finan#ne podporovali deti v Af-
ganistane a s pomocou príspevkov darcov zo Slo-
venska im umo$nili chodi" do !koly a vzdeláva" sa. 
Mnoho afgansk*ch rodín si toti$ posla" svoje die"a 
do !koly nemô$e dovoli". Znamenalo by to pre nich 
nielen náklady navy!e, ale najmä v*padok jedného 
zo zdrojov príjmu. 

Finan#ná podpora zo Slovenska tak rodine nahrá-
dzala príjem, ktor* by inak die"a zarobilo prácou na 
ulici, napríklad predajom novín alebo zberom papie-
ra #i plastu. Program mal formu takzvanej adopcie 
na dia%ku, kedy bol príspevok na mesa#nej báze vy-
plácan* rodine podporovaného die"a"a. 

Na!i lokálni partneri z afganskej organizácie 
Aschiana vyberali rodiny, ktoré takúto formu po-
moci skuto#ne potrebujú. Po#as celej doby podpo-
ry následne sociálni pracovníci nav!tevovali rodiny  
a kontrolovali pravidelnú !kolskú dochádzku detí. 

V)aka príspevkom od %udí zo Slovenska, jednotliv-
com, kolektívom i triedam rôznych !kôl sme tak od 
roku 2005 pomohli zlep!i" $ivoty takmer 100 detí 
vo veku od 7 do 18 rokov a da" im !ancu na lep!iu 
budúcnos".

                Chodím do 'iestej triedy. Doteraz 
som pracoval, predával som plasty, ale u% 
nemusím. Som ve!mi rád, %e mô%em zase 
chodi( do 'koly. +akujem.“

Ismatullah Delbar Khan,
"iak miestnej #koly 

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

Museli sme ukon#i$ aktivity, za#íname v&ak v Iraku
Pre bezpe#nostnú situáciu sme boli nútení v Afganistane ná! 
projekt po 11 rokoch ukon#i". -iaci tak budú v )al!om období 
financovaní z in*ch zdrojov a nevylu#ujeme, $e sa k projektu vrá-
time, ke) nám to situácia znova umo$ní. V roku 2016 sme v!ak 
za#ali pripravova" nov* vzdelávací projekt na severe Iraku, v rám-
ci ktorého vybudujeme nové triedy, vy!kolíme u#ite%ov a lep!ie 
podmienky na vzdelávanie tak získa a$ 720 detí.  

4 400
eur podporili "kolskú do- 
chádzku 15 afgansk$ch detí.

V roku 2016 sme sumou

Za#iatkom roka 2016 sme ukon#ili 
ná! projekt Podpora vy!!ieho odbor-
ného vzdelávania prostredníctvom 
akreditovan*ch !tudijn*ch progra-
mov v provincii Parwan, realizova-
n* od roku 2012. V rámci neho sme 
postavili novú !kolu a 2 roky spolufi-
nancovali jej prevádzku.
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Cez filmy posil*ujeme ob+iansku 
participáciu mlad(ch Moldavcov

PODPORA OB!IANSKEJ SPOLO!NOSTI

Mladí %udia sú t*mi, ktorí majú mo$-
nos" svojím aktívnym ob#ianstvom 
meni" svet vo svojom okolí. A práve 
s nimi sme v Moldavsku v roku 2016 
najviac pracovali. V)aka ná!mu pro-
jektu Jeden svet na !kolách sme 
pomáhali mlad*m po celej krajine 
vybudova" na svojich !kolách sie" 
neformálnych filmov*ch klubov. 

Dokumentárny film je efektívny  
nástroj ako !kolám a mlad*m 
sprostredkova" aktuálne %udsko- 
právne témy. Správne vybrané filmy 
spolu s následnou diskusiou poskyt-
nú !tudentom nielen nové informá-
cie, ale aj príle$itos" a schopnos" sa 
nad nimi kriticky zamyslie", diskuto-
va" o nich a vytvori" si k nim vlastn* 
postoj. 

V)aka podpore v podobe mal*ch 
grantov pre 20 !tudentsk*ch ini-
ciatív mali mladí %udia príle$itos" 
svoj záujem o %udsko-právne témy 
premietnu" aj do konkrétnej akcie. 
To je dôle$it* krok k tomu, aby si 
za#ali uvedomova", $e sami mô$u 
prispie" ku konkrétnej pozitívnej 
zmene v spolo#nosti.

V auguste 2016 sa na!i kolego-
via zú#astnili i Letnej !koly pre 
lídrov miestnych filmov*ch klu-
bov v Moldavsku. Jej program bol 
zameran* na udr$anie i zv*!enie 

motivácie lídrov klubov realizova" 
premietania a debaty na rozma-
nité spolo#enské témy. Lektori sa 
zárove& sna$ili zlep!i" schopnosti 
mlad*ch pri vedení debát, u#ili ich 
pravidlám argumentácie, ako pra-
cova" s publikom, re#ni" i ako sa 
dá by" aktívny na lokálnej úrovni.

Ministerstvo !kolstva v Moldav-
sku implementovalo i nov* volite%-
n* predmet Vzdelávanie prostred-

níctvom filmu, ktorého obsah bol 
vytvoren* v rámci ná!ho projektu. 
Predmet u$ zaviedlo 33 !kôl.

Aktivity 'loveka v ohrození v Mol-
davsku sú dlhodobo zamerané na 
podporu budovania ob#ianskej 
spolo#nosti i podporu tolerancie 
a dialógu o %udsk*ch právach. Pro-
jekt bol realizovan* s finan#nou 
podporou SlovakAid.

103
550
118

zapojen$ch "kôl

projekcií na "kolách

vy"kolen$ch u&ite#ov
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Na Kube podporujeme nezávislú 
ob+iansku spolo+nos%

Komunitné aktivity na Ukrajine

Podpori" komunitné aktivity v rôznych mestách 
Ukrajiny i posilni" spoluprácu medzi ob#ianskym 
sektorom, samosprávou a lokálnym biznisom – to 
bolo cie%om ná!ho projektu ,kola lokálnej demo- 
kracie na Ukrajine. 

V spolupráci s lokálnou partnerskou organizáciou 
AHALAR z 'ernigova sme trénovali komunitn*ch 
lídrov z viacer*ch regiónov Ukrajiny, ktorí vo svo-
jich mestách mobilizujú spoluob#anov k tomu, aby 
za#ali rie!i" lokálne problémy. Celkovo 32 komunit-
n*ch projektov sa zameriavalo na #istenie verejn*ch 
priestorov, za#le&ovanie men!ín, organizáciu mul-
timediálnych komunitn*ch festivalov alebo prácu  
s "a$ko prispôsobivou mláde$ou. 

Dvadsa" z nich nav!tívilo Slovensko, kde mali mo$-
nos" vymie&a" si skúsenosti s na!imi aktivistami, ale 
aj predstavite%mi samosprávy #i lokálnych médií. 

Projekt podporil SlovakAid.

PODPORA OB!IANSKEJ SPOLO!NOSTI

Aj po smrti Fidela Castra 
v roku 2016 ostáva Kuba 
krajinou s autoritatívnym 
re$imom, ktor* tvrdo potlá-
#a akúko%vek kritiku #i od-
li!né postoje a názory. 'lo-
vek v ohrození na ostrove 
podporuje rozvoj ob#ianskej 
spolo#nosti u$ od roku 2002.

I v roku 2016 sme posky-
tovali podporu skupine ne-
závisl*ch právnikov, ktorí 
%u)om bezplatne poskytujú 
právne poradenstvo a pro-
stredníctvom kurzov #i pre-
zentácií sa sna$ia o zv*!enie 
právnej gramotnosti kubán-
skeho obyvate%stva. Pod-
porovali sme tie$ nezávislé 
ob#ianske skupiny, ktoré sa 
venujú vzdelávaniu verej-
nosti a !íreniu slobodn*ch 
informácií. Sna$ia sa zvy!o-
va" povedomie o sociálnych 
a ekonomick*ch problémoch, ako aj o to, aby Ku-
bánci dostali priestor na kritické prem*!%anie.

V)aka dvom !tudijn*m cestám na Slovensko, za-
meran*m na v*menu skúseností, u nás predstavi-

telia nezávislej kubánskej ob#ianskej spolo#nosti 
na#erpali ve%a in!pirácií a poznatkov v oblasti pro-
jektového mana$mentu, právneho povedomia #i 
$urnalistiky.
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Mlad(ch na Slovensku podporujeme, 
aby sami menili svoje okolie

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE

'o skuto#ne (s)potrebuje&?
Nakupujeme #oraz viac v*robkov a slu$ieb, ktoré pochádzajú zo vzdialen*ch #astí 
sveta. Ve%akrát si to vôbec neuvedomujeme, no priamo t*m ovplyv&ujeme $ivoty 
%udí, ktor*ch osobne nepoznáme, vpl*vame na $ivotné prostredie celej planéty, 
miestne trhy, globálnu ekonomiku. V roku 2016 sme pre u#ite%ov stredn*ch i vy!-
!ích tried základn*ch !kôl vydali publikáciu 'o skuto#ne (s)potrebuje!, ktorá sa 
zameriava práve na zodpovedné spotrebite%ské správanie. Okrem súhrnu odpo-
rú#an*ch opatrení, ktoré mô$e ka$d* z nás urobi", aby prispel k zní$eniu nega-
tívnych dopadov vlastnej spotreby, v nej pedagógovia nájdu aj aktivity pre deti.

Budova" schopnos" mlad*ch %udí 
anga$ova" sa v miestnych inicia-
tívach, ale aj vy!koli" u#ite%ov, aby 
k tomu $iakov dokázali motivo-
va". To je cie%om medzinárodného 
projektu Kto in#?, ktor* realizuje-
me na piatich stredn*ch !kolách 
po Slovensku. Mlad*m %u)om tak 
poskytujeme podporu, aby mohli 
meni" veci okolo seba, ktoré sa im 
nepá#ia. 

Jedni sa tak rozhodli vytvori" na 
chodbách !koly oddychové zóny, 
iní vybudova" voliéru pre zranené 
vtáky. Predt*m, ako za#ali vytvára" 
svoje projekty, na workshopoch sa 
postupne dozvedeli, #o je to pro-
jektov* mana$ment, fundraising 
#i PR, ako vybudova" dobr* tím #i 
ako fungujú procesy v miestnej sa-
mospráve. Do projektu sa zapojili 
!tudenti zo Slovenska, 'eskej re-
publiky a Estónska, spolu asi 120 
mlad*ch.

V roku 2016 sme v rámci vzde-
lávacích workshopov so $iakmi 

základn*ch a stredn*ch !kôl ho-
vorili i o záva$nej téme, akou je 
obchodovanie so $enami. ,koláci 
zo Sobraniec, Banskej Bystrice, 
Nitry i z Holí#a vo svojich mestách 
odprezentovali vlastné kampane, 

ktor*mi sa usilovali poukáza" na 
danú problematiku. Cie%om projek-
tu Spolu proti obchodovaniu s !u$-
mi bolo posilni" aktívne ob#ianstvo 
mlad*ch a podarilo sa ním oslovi" 
vy!e 2000 %udí na Slovensku.

U'itelia o(príru'ke:

               Vynikajúco spracovaná 
tematika, tak$to materiál nám 
u% dlh'ie ch$bal. Príru&ka mo-
tivuje %iakov kriticky myslie(, 
uvedomia si vlastnú zodpo-
vednos( a reaguje na problémy 
dne'ka, v)aka &omu mlad$ch 
doká%e oslovi(.“

                  In'piratívna pomôcka. 
Oce*ujem va'u snahu priná'a( 
nám u&ite!om netradi&né tipy 
na aktivity. Príru&ka otvára %ia-
kom o&i v tom, %e nie je hanba 
nakupova( napríklad v" second- 
hande.“
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Vzdelávame (budúcich) u+ite&ov a dodávame 
odvahu pracovníkom s mláde$ou

V roku 2016 sme pracovali aj s pedagogickou ob-
cou. V rámci projektu Pomoc de%om ute&encov sme 
zorganizovali seminár pre u#ite%ov, ktorí mali mo$-
nos" spozna" konkrétne postupy, ako za#leni" deti 
cudzincov do kolektívu a vzdelávacieho procesu. 
V)aka projektu Ute&enci medzi nami zas nami vy-
!kolení pedagógovia zorganizovali na !iestich !ko-
lách vzdelávacie a osvetové kampane zamerané na 
integráciu %udí na úteku. ,koláci sa v rámci kampaní 
mali mo$nos" stretnú" aj s migrantom, s na!imi do- 
brovo%níkmi, ktorí pomáhali v Srbsku a Grécku a po-
zerali i filmy s tematikou migrácie, ku ktor*m sme 
vypracovali metodiky.

Vyu#ova" cez zá$itky, vzdeláva" v kontexte, nau#i" 
$iakov vytvori" si názor a uva$ova" globálne. Vy!e 

!tyri desiatky budúcich pedagógov zo siedmich vy-
sok*ch !kôl sa v roku 2016 u#ili, ako vies" vyu#ovanie 
zaujímavo. Zorganizovali sme pre nich dva víkendové 
semináre v rámci projektu Budúci u&itelia pre dne'n# 
svet, v ktorom sme sa sna$ili i zmapova" situáciu v sú-
vislosti s implementáciou princípov globálneho vzde-
lávania na vysok*ch !kolách pedagogick*ch smerov.

Rozhodli sme sa tie$ podpori" pracovníkov s mláde-
$ou, ktorí sa zaujímajú o globálne témy, aby nabrali 
odvahu a zlep!ili si svoje zru#nosti tieto témy reflek-
tova" a otvára" ich vo svojich aktivitách s mlad*mi. Na 
!tyroch medzinárodn*ch workshopoch na Slovensku, 
v Taliansku, Rakúsku i Estónsku a t*$d&ovom medzi-
národnom tréningu v rámci projektu Aktívne ob&ian-
stvo s globálnym rozmerom získali mnoho námetov 
a konkrétnych postupov, ako s globálnymi témami 
pracova". K tematike vy!la aj príru#ka, ktorá sa zame-
riava na témy ako jedlo, migrácia a médiá.

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE

           V)aka absolvovanému tréningu som si uve-
domil, %e je mo%né mlad$ch u&i( kritickému mysleniu 
a"zárove* v"nich budova( empatiu. Nazbierané know-
how som zapracoval do svojich pracovn$ch metodík 
a" z" vlastného poh!adu musím poveda(, %e efektivita 
mnou lektorovan$ch workshopov sa zv$'ila. “ 

Róbert Tká!,
kontaktn$ pracovník zdru"enia STORM 

151
základn$ch  
a stredn$ch "kôl pre 
asi 11 000 %iakov.

Filmy o migrácii spolu 
s metodikami sme 
distribuovali na
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S budúcimi novinármi h&adáme 
Svet medzi riadkami

,tudenti Univerzity Komenského si mô$u od roku 
2016 v !kole zapisova" u$ i predmet Globálne v#zvy 
(nielen) pre (urnalistov. V spolupráci s katedrou $ur-
nalistiky a Hospodárskymi novinami sme od!tarto-
vali projekt Svet medzi riadkami. 

Na hodinách tak s budúcimi novinármi diskutujeme 
o tom, ako médiá formujú na!e videnie sveta, aké sú 
naj#astej!ie druhy skres%ovania reality #i stereotypy 
v novinárskych textoch. Novinári z praxe a odborníci 
na globálne témy !tudentom ukazujú skryté rozme-
ry tém, ako je globalizácia, udr$ate%n* rozvoj, migrá-
cia, %udské práva, chudoba #i zmena klímy. Nechce-
me pritom budúcim novinárom hovori", #o si myslie", 
ale ako myslie" kriticky, ako nazera" na svet z viace-
r*ch perspektív, vidiac ho nielen vlastn*mi o#ami, ale 
aj o#ami in*ch.  

,tudenti zárove& dostávajú mo$nos" tvori" novinár-
sky obsah, získava" spätnú väzbu a publikova" na 
portáli www.hnonline.sk, kde vznikla sekcia s náz- 
vom Globálne venovaná tzv. globálnej $urnalistike.

Projekty zamerané na globálne vzde-
lávanie podporili: SlovakAid, Európska 
komisia, program Európskej únie Eras-
mus+, Finan#n* mechanizmus EHP, 
Nadácia otvorenej spolo#nosti a Na-
dácia pre deti Slovenska.

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE

Ciele udr(ate!ného rozvoja
Lídri 193 krajín sa spolo#ne dohodli na 17 globálnych Cie%och udr$ate%ného roz-
voja, v)aka ktor*m máme do roku 2030 dosiahnu" tri zásadné veci: odstráni" 
extrémnu chudobu, zní$i" nerovnos" a nespravodlivos" a zvráti" negatívny trend 
klimatickej zmeny. V roku 2016 sme vydali príru#ku, v ktorej jednotlivé ciele 
vysvet%ujeme.

Aj v" roku 2016 sme spravovali ná' portál 
www.globalnevzdelavanie.sk, ktor$ okrem 
zaujímav$ch &lánkov ponúka najvä&'iu kni%-
nicu vo!n$ch zdrojov ku globálnym témam 
pre pedagogick$ch pracovníkov.

&o e%te?  
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Na Slovensku pracujeme v sociálne 
vylú+en(ch lokalitách

V rámci centier prevádzkujeme i nízkoprahové 
kluby, ktoré ponúkajú vhodn*, bezpe#n* a dostup-
n* priestor na zmysluplné trávenie vo%ného #asu. 
Pomocou najrôznej!ích vzdelávacích, umeleck*ch 
a !portov*ch aktivít sa sna$íme prispie" k osob-
nostnému rozvoju detí. Pracovníci de"om a mláde-
$i poskytujú aj individuálne dou#ovanie a mento-
ring, ktor* sa zameriava na prekonávanie bariér vo 
vzdelávaní. V rámci slu$by kariérne poradenstvo sa 
sna$íme motivova" deti k pokra#ovaniu v !túdiu na 
strednej !kole a ponúkame i !tipendijn* program.

Dospel*m poskytujeme dlhové, pracovné #i finan#-
né poradenstvo, asistenciu pri h%adaní práce, rie!i-
me dlhy s  exekútorom, radíme s b*vaním. V rámci 
programov sociálnej integrácie rovnako na!imi rada-
mi pomáhame in!titúciám, !kolám a samosprávam 
pri vytváraní inkluzívnych programov. Na!u prácu 
v komunitn*ch centrách podporuje Implementa#ná 
agentúra MPSVaR SR a )al!í donori a individuálni 
darcovia.

V na!ich komunitn*ch centrách pracujú prostred-
níctvom Európskej dobrovo%níckej slu$by aj mladí 
%udia zo zahrani#ia. V roku 2016 nám pomáhali Ka-
tya a Viktor z Ukrajiny a Sara s Anou zo ,panielska.

PROGRAMY SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE

De"om, mláde$i i dospel*m zo 
sociálne vylú#en*ch lokalít sa na 
Slovensku venujeme v piatich ko-
munitn*ch centrách, ktoré pre-
vádzkujeme na dennej báze. Tie 
sídlia najmä na v*chodnom Slo-
vensku. Pôsobíme v Ro!kovciach 
(od 2006), Petrovanoch (od 2008), 
Sver$ove (od 2009), Kojaticiach (od 
2014) a na západnom Slovensku 
v Plaveckom ,tvrtku (od 2015), 
kde poskytujeme aj slu$by terén-
nej sociálnej práce. V Spi!skom 
Podhradí a okolit*ch obciach po-
skytujeme pracovné poradenstvo. 

Pracovníci v na!ich komunitn*ch 
centrách poskytujú sociálne slu$by 
a intervencie zalo$ené na komplex-
nom prístupe. Najmen!ím de"om 
sa venujú v pred!kolsk*ch kluboch 
a hlavn*m cie%om ich pravidelnej 
a dlhodobej #innosti je najmä pri-
pravi" deti na najdôle$itej!í krok – 
nástup na základnú !kolu. Aj v)aka 
komunitn*m centrám tak získajú 
základné zru#nosti, aby mali !ancu 
zvláda" nároky, ktoré na nich !koly 
u$ #oskoro budú klás"

           By( dobrovo!ní&kou v"komunitnom  
centre #loveka v" ohrození pre m*a zna- 
menalo vyrás( ako osobnos(..“

Ana,
dobrovo%ní!ka zo &panielska

                Aj v)aka dôslednej osvete v na'om 
komunitnom centre chodí dnes do 'peciál-
nej 'koly menej detí.“

Petra Melikantová,
odborná garantka komunitného 
centra v Ro#kovciach
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Rómska mláde( sa p%tala na holokaust 
i komunizmus
Tri mláde$nícke skupiny z Plaveckého ,tvrtka, Spi!-
ského Podhradia, Ro!koviec a Brna v rámci projektu 
My a na'a história mapovali vo svojich komunitách 
obdobie rómskeho holokaustu a komunizmu. Zho-
várali sa s pamätníkmi, spolu zozbierali 24 rozho-
vorov, z ktor*ch mnohé nato#ili na kameru. Vznikol 
tak dokumentárny film pod názvom Príbehy, ktoré 
neboli napísané. Zaznamenáva v*povede rómskych 
pamätníkov, ktorí rozprávajú o svojom $ivote a osu-
doch Rómov naprie# 20. storo#ím. Po#as projektu 
sa tie$ mladí %udia stretávali na !koleniach o historic-
kom v*voji SR a 'R, nav!tívili Múzeum holokaustu 
v Seredi a absolvovali tréning v*skumnej metódy, 
ktor* viedla Nadácia Milana ,ime#ku. V*sledkom 
projektu bola aj súhrnná komparatívna bro$úra. Na 
projekte podporenom z programu Europe for Citi-
zens 'lovek v ohrození spolupracoval s rómskym 
strediskom z Brna DROM.

Deti dávajú návod, ako násilie odsúdi$
V sociálne vylú#en*ch komunitách, v ktor*ch pôso-
bíme, je násilie sú#as"ou denného $ivota. Deti pri-
tom tieto vzorce správania kopírujú. V roku 2016 
sme preto od!tartovali projekt SOS Ro'kovce, 
ktor*m chceme situáciu zmeni" a prispie" k scitli-
veniu vybran*ch detí, aby )alej priamo ovplyv&ovali 
svojich kamarátov i rodi#ov. 

Deti z komunitného centra v Ro!kovciach v roku 
2016 absolvovali !kolenia a nato#ili !tyri hrané vi-
deá na témy domáce násilie, !ikanovanie, ob"a$ova-
nie a jedno bonusové, zamerané na nácvik nekom-
plementárneho správania, kedy sa na nepriate%ské 
správanie odpovedá milo. Ich cie%om je ponúknu" 
návod, ako sa v ur#it*ch situáciách zachova" i uká-
za" %u)om, $e násilie nám nie je %ahostajné. K téme 
násilia sme vydali i metodickú príru#ku Nebo, peklo, 
raj pre $iakov na prvom stupni základnej !koly.

Sociálne vylú#ení si svojpomocne postavia 
domy
Zabezpe#enie b*vania je pri vylú#en*ch komuni-
tách $ijúcich v chudobe prvkom, ktor* mô$e spus-
ti" pozitívne zmeny. Ke)$e záujem starostov i ro-
dín o svojpomocné zabezpe#enie b*vania bol ve%k*, 
pokra#ovanie programu experimentálnej v*stavby 
nízkonákladov*ch domov sme sa rozhodli spolu so 
Zdru$ením pre lep!í $ivot realizova" prostredníc-
tvom novozalo$enej neziskovej organizácie Projekt 
DOM.ov.

Tá v roku 2016 pôsobila v 11 rómskych lokalitách 
v rámci desiatich obcí pre!ovského a ko!ického 
kraja. Do projektu sa pravidelne so svojimi klientmi 
zapájalo 12 terénnych sociálnych pracovníkov obcí. 
Ro#n* prípravn* program zvy!ovania finan#nej 
gramotnosti úspe!ne ukon#ilo 26 rodín predschvá-
lením mikropô$i#ky na v*stavbu vlastného domu.  
V prípade obcí Fri#ka, Kojatice a Lenartov nám 
podporen* projekt v*razne pomohol skvalitni" prá-
cu s verejnou mienkou. 

Základné princípy projektu, ktor*mi sú sporenie 
a svojpomocná v*stavba, majú pod%a doteraj!ích 
ohlasov a reakcií potenciál zásadne zmeni" vní-
manie majoritnej populácie vo#i rómskej minorite 
a efektívne potlá#a" xenofóbne nálady a prejavy. 
Prioritn*m cie%om organizácie je pritom územn* 
rozvoj rómskych lokalít.

Na konci roku 2016 sa v spolupráci so Slovenskou 
sporite%&ou podarilo spusti" mikropô$i#kovú sché-
mu DOM.

PROGRAMY SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE
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Ka$d( de* otvárame dvere na#ich 
komunitn(ch centier a pomáhame

PROGRAMY SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE

Plaveck( )tvrtok

klientov
50

klientov
120
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Sver$ov

Kojatice

Spi#ské Podhradie

Ro#kovce
Petrovany

klientov
40

klientov
180

110
klientov

60
klientov
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V "iernej Hore sme zastavili v(stavbu 
vysokorizikovej elektrárne

KAMPA*OVALI SME

Poku!enie mí&a" verejné zdroje netransparentne 
a na ú#ely, ktoré priná!ajú ekonomické !kody a eko-
logické riziká, je stále ve%ké. 'lovek v ohrození v spo-
lupráci s CEE Bankwatch Network na tieto prípady 
upozor&oval aj v roku 2016. 

V)aka tomu sa podarilo zastavi" slovenské finan-
covanie vysoko rizikovej hnedouho%nej elektrárne 
v #iernohorskej Pljevlje, ktorú mali podpori" export-
né agentúry, #eská EGAP a slovenská Eximbanka. 
Pljevlja sa nachádza v uzavretom údolí s viacer*mi 
zdrojmi zne#istenia. Projekt by tak vystavil miest-
nych obyvate%ov e!te vä#!iemu zne#isteniu, pritom 
lekári u$ v oblasti indikovali vy!!í v*skyt nádorov*ch 
ochorení mozgu a p%úc. 

               Sledujeme projekty, ktoré budú ma( v prípade 
realizácie vá%ny negatívny dopad na miestne komuni-
ty a %ivotné prostredie. #asto ide o projekty v nedemo-
kratick$ch re%imoch, ktoré nere'pektujú práva ob&a-
nov. O to dôle%itej'ia je kontrola zo strany slovenskej 
verejnosti.“ 

Dana Mareková,
kampanierka CEE Bankwatch pri 'loveku v ohrození 

Od katastrofy v 'ernobyle pre&lo 30 rokov
V roku 2016 sme si pripomenuli aj 30. v*ro#ie 'ernoby%skej havárie. Najvä#!ia civilná katastrofa v dejinách 
jadrovej energetiky zasiahla do $ivotov a zdravia státisícov %udí, rádioaktivita zamorila územie vo ve%kosti 
150-tisíc !tvorcov*ch kilometrov. 

Ukrajinské jadrové elektrárne v!ak nie sú bezpe#né ani dnes, na #o upozor&ujeme. Z celkového po#tu 15 re-
aktorov do roku 2016 pred.$ili $ivotnos" !iestim v rámci !tyroch jadrov*ch elektrární. Viceprezidentovi Európ-
skej komisie pre Energetickú úniu Maro!ovi ,ef#ovi#ovi sme odovzdali otvoren* list, kde sme informovali, $e 
EÚ na Ukrajine finan#ne podporuje predl$ovanie $ivotnosti jadrov*ch reaktorov zo sovietskej éry bez imple-
mentácie v!etk*ch bezpe#nostn*ch opatrení a bez dostato#nej ú#asti verejnosti, #ím poru!uje medzinárodné 
dohovory.

Aj preto Súdny dvor EÚ v Luxemburgu dostal na!u $alobu na nedostato#né sprístupnenie informácií. Gene-
rálne riadite%stvo pre hospodárske a finan#né zále$itosti, pod ktoré spadajú aj pô$i#ky od Euroatomu a EBOR 
na ukrajinsk* jadrov* program, sme toti$ $iadali o prístup k dôle$it*m dokumentom, ktoré sme nedostali.

Na súde sme vyhrali spor  
s Eximbankou 
,tátna Eximbanka zva$ovala podpori" 
ú#as" slovenskej firmy na kontroverz-
nom uho%nom projekte aj v provincii Ko-
nya v Turecku a odmietla o &om poskyt-
nú" informácie. V roku 2016 sme preto 
podali $alobu na Krajsk* súd v Bratisla-
ve, ktor* nám dal za pravdu a rozhodol, 
$e postup Eximbanky bol nezákonn*.
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Aby ploty viac neza$ívali renesanciu

Poukazova" na skuto#né kon!truktívne rie!enia 
problémov dne!ného sveta namiesto zjednodu!ení 
a stereotypov, stavania plotov a múrov. Aj to bolo 
cie%om 17. ro#níka ná!ho medzinárodného festiva-
lu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktor* niesol 
motto Odmyslime si ploty. Tematicky reagoval na 
rozmáhajúci sa extrémizmus, situáciu v S*rii #i stú-
pencov násilnej verzie d$ihádu v Európe. 

Na piatich festivalov*ch miestach v Bratislave fes-
tival ponúkol 53 filmov slovenskej i zahrani#nej 
produkcie a opä" sme !peciálne premietali aj pre 
$iakov základn*ch a stredn*ch !kôl. Sú#as"ou fes-
tivalu bolo aj 12 diskusií pre verejnos", na ktor*ch sa 
zú#astnilo 27 hostí – re$isérov, aktivistov, novinárov, 
analytikov #i odborníkov. +al!ích 24 diskusií so sied-
mimi hos"ami sme zorganizovali pre $iakov a veno-
vali sa najmä extrémizmu a migrácii.

Odmyslime 
si ploty
motto festivalu v roku 2016

Festival Jeden svet, jediné kultúrno-vzdelávacie 
podujatie na Slovensku, ktoré sa komplexne zao-
berá %udsko-právnymi a globálnymi témami, v roku 
2016 nav!tívilo 10 250 %udí, z toho 2700 $iakov. Po 
podujatí v Bratislave festival putoval po Slovensku. 
Celkovo zavítal do 25 miest a obcí, kde si jednotlivé 
filmy pri!lo pozrie" 12 000 divákov. Vybrané filmy 
sme zárove& po#as roka po$i#iavali verejnosti. 

O extrémizme a nezná!anlivosti sme v roku 2016 
debatovali so $iakmi a !tudentmi i priamo na !ko-
lách. Aj tam sa toti$ Jeden svet roz!íril. U#ite%om na 
103 !kôl sme distribuovali dokumenty spolu s nami 
vypracovan*mi metodikami, ako s filmom na vyu#o-
vacej hodine pracova" a pál#ivé témy citlivo otvára". 

Festival finan#ne podporila Nadácia Slovenskej 
sporite%ne, Audiovizuálny fond, Ve%vyslanectvo USA 
a )al!í partneri.

FESTIVAL JEDEN SVET
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DARY A ZBIERKY

2% daní z príjmu 
Aj v roku 2016 sme sa obrátili na verejnos" so $ia-
dos"ou o podporu na!ej práce prostredníctvom po-
ukázania 2 % z dane z príjmu. Takto sa nám podarilo 
získa" 11 048,10 eura, ktoré vyu$ijeme v roku 2017. 
Vyzbierané prostriedky pou$ívame na projekty za-
merané na vzdelávanie mlad*ch na Slovensku, ako 
aj dlhodobé projekty zamerané na zlep!enie pod-
mienok obyvate%ov v najchudobnej!ích #astiach 
sveta. Po#as roka 2016 sme sumu 7 766,09 eura 
získanú v predchádzajúcom  roku 2015, pou$ili na:

 projekty zamerané na vzdelávanie mlad*ch na 
Slovensku (739,79 eura), konkrétne na vydanie 
príru#ky pre pracovníkov s mláde$ou a za#le&o-
vanie prvkov globálneho vzdelávania do osnov  
V, pedagogického smeru,

 ochranu %udsk*ch práv (2 475 eur), konkrétne na 
projekt Men!iny medzi nami realizovan* v kraji-
nách V4,

 organizovanie a sprostredkovanie dobrovo%níckej 
#innosti (2 224,15 eura) , a to najmä na  prípravu 
projektov a logistiku pre na!e dobrovo%ní#ky vy-
slané do Kene a Moldavska,

 projekty zamerané na ochranu a tvorbu $ivotné-
ho prostredia v Keni, kde sme obnovovali man-
grovníkové lesy a pracovali na v*stavbe rybníkov 
pre morské raky (967,70 eura),

 prevádzkové náklady na!ej organizácie, ak*mi 
sú napríklad telefón, kancelárske potreby #i ná-
jomné a na rozvoj na!ej organizácie, aby sme za-
bezpe#ili dlhodobú udr$ate%nos" na!ich aktivít  
(1 359,45 eura); 

Verejná zbierka SOS 'lovek 
V roku 2016 sme prostriedky z verejnej zbierky SOS 
'lovek 2014/2015 v sume 25 227, 20 eura pou$ili:

 pre %udí na úteku (13 047,47 eura) – zabezpe#e-
nie a distribúcia oble#enia, materiálu, potravín 
a vzdelávacích aktivít na na!ich misiách v Srbsku 
a v Grécku,

 na pomoc na Ukrajine (1 066 eur) – zabezpe#e-
nie potravín, zdravotníckeho materiálu a podpo-
ry %u)om $ijúcim na okupovanom území,

 v Keni (466,34 eura) na nákup kuriatok do !kôl, 
ktoré sa sna$ia o zlep!enie stravy svojich $iakov,

 v Nepále (10 647,39 eura) na zabezpe#enie krí-
zov*ch prístre!kov pre rodiny postihnuté zeme- 
trasením;

Kniha, ktorá pomáha 
Kniha, ktorá pomáha, bola finan#nou zbierkou, 
ktorú sme organizovali v spolupráci s kníhkupec-
tvami Artforum. Za vyzbierané prostriedky vo 
v*!ke 1 927 eur sme nakúpili 189 kníh pre deti 
a dospel*ch, ktorí sú na úteku pred vojnou. Knihy 
preva$ne v ich rodnom jazyku boli doru#ené do zá-
chytn*ch a pobytov*ch táborov na Slovensku.

Projekt "kola namiesto ulice v Afganistane 
V roku 2016 prispeli darcovia na virtuálnu adopciu 
!kolákov v Afganistane sumou 4 178 eur. Na pod-
poru ich !túdia v !kolskom roku 2016/2017 sme 
prispeli sumou 4 400 eur.

)al&ie dary a príspevky od na&ich darcov  
Na!u prácu podporili aj )al!í darcovia. Prostried-
ky od na!ich individuálnych a firemn*ch darcov vo 
v*!ke 13 190,68 eura putovali na nákup oble#enia 
pre %udí na úteku, logistiku na!ich misií v Srbsku 
a Grécku, ako aj na spolufinancovanie ná!ho pro-
jektu v Keni.



19

KLUB PRIATE,OV  
"LOVEKA V OHROZENÍ
Na&a práca je efektívnej&ia v*aka na&im 
pravideln%m darcom
Klub priate!ov 'loveka v ohrození je klub pravidel-
n*ch darcov, ktorí dlhodobo podporujú na!u prácu. 
Bez nich by toti$  nebola mo$ná. Umo$&ujú nám 
okam$ite zareagova" v prípade humanitárnych #i 
prírodn*ch katastrof, kedy je extrémne dôle$ité 
poskytnú" pomoc v prv*ch hodinách #i d&och od 
ne!"astia. Práve v)aka ich podpore tie$ mô$eme 
v rozvojov*ch krajinách pracova" a pomáha" dlho-
dobo. S ka$d*m )al!ím darcom na!a pripravenos" 
a ve%kos" pomoci rastie. V roku 2016 na!u prácu 
pravidelní darcovia podporili sumou 20 783,29 eura.

Príspevky z Klubu priate!ov prijaté v tomto roku, 
ako aj tie u&etrené z roku 2015, sme v sume 
22 102,41 eura vyu(ili takto:

19 267,19 + – humanitárna a rozvojová pomoc
V roku 2016 nám dary z Klubu priate%ov umo$nili 
pracova" v oblastiach, ktoré su$uje chudoba, nedos-
tato#ná infra!truktúra #i ch*bajúce vzdelávanie pre 

obyvate%ov. V roku 2016 sme z t*chto prostriedkov 
financovali projekt zameran* na vzdelávanie diev#at 
v Afganistane a rozbeh ná!ho nového vzdelávacieho 
projektu v Keni.

229,97 + – vzdelávanie na Slovensku
Dlhodobo sa venujeme vzdelávaniu mlad*ch %udí na 
Slovensku. V roku 2016 sme prostriedky od na!ich 
pravideln*ch darcov pou$ili na dofinancovanie vzde-
lávacích aktivít zameran*ch na rozvoj kritického 
myslenia a zodpovednú spotrebu, ktoré boli podpo-
rené in*mi donormi.

2 605,25 + – organizácia pomoci, nové projekty 
a rozvoj organizácie
'as" darov z Klubu priate%ov umo$nila )al!í rozvoj 
na!ej organizácie a t*m prispeli k dlhodobej udr$a-
te%nosti na!ej práce. Prostriedky sme vyu$ili na lo-
gistické zabezpe#enie projektov, získavanie )al!ích 
#lenov Klubu priate%ov a administrovanie starostli-
vosti o na!ich darcov.

)akujeme
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FINANCIE

Verejné zdroje 545 938,26
> zdroje Európskej únie 163 537,46
> !tátny rozpo#et SR 331 633,45
> )al!ie verejné zdroje 50 767,35
 
Súkromné zdroje 570 861,19
> právnické osoby (firmy, nadácie, 
   zahrani#ní partneri) 492 359,86
> fyzické osoby (individuálne dary) 22 732,69
> verejné zbierky 25 227,20
> Klub priate%ov 'loveka v ohrození 22 102,41
> podiel z dane z príjmu FO a PO 8 439,03
 
Vlastná #innos$ 11 964,31
 
Ostatné (úroky, kurz. zisky a pod.) 4 769,41

Rozdelenie 
v%nosov:

Verejné zdroje

Súkromné zdroje

Vlastná #innos$

Ostatné

V(nosy
V%nosy 2016 spolu za 'lovek v ohrození, o.z., 'lov,k v tísni, o.p.s., 
pobo#ka Slovensko a 'lovek v ohrození, n.o.

V%nosy spolu: 1 133 533,17

50,4%

0,4%

1,1%

48,2%
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Rozdelenie 
nákladov:

Humanitárna pomoc

Programy sociálnej 
integrácie

Rozvojová spolupráca

Podpora  
!udsk%ch práv

)al&ie nákladyGlobálne vzdelávanie

Náklady
Náklady 2016 spolu za 'lovek v ohrození, o.z., 'lov,k v tísni, o.p.s., 
pobo#ka Slovensko a 'lovek v ohrození, n.o.

Humanitárna pomoc 164 324,09
> SOS Ukrajina 846,00
> SOS Nepál 8 450,00
> /udia na úteku 153 028,09
> )al!ie projekty a aktivity 2 000,00
 
Programy sociálnej integrácie 256 728,92
> Plaveck* ,tvrtok 55 557,48
> Kojatice 24 414,81
> Sver$ov 31 366,38
> Ro!kovce a Spi!ské Podhradie 38 187,93
> Petrovany 10 189,09
> Európska dobrovo%nícka slu$ba 35 862,54
> My a na!a história 14 993,45
> B*vanie 18 496,08
> )al!ie projekty, vzdelávanie a aktivity  27 661,16
 
Rozvojová spolupráca 359 819,64
> Ke&a 130 514,25
> Afganistan 37 927,00
> Ju$n* Sudán 87 215,85
> Ukrajina 18 954,31
> Moldavsko 72 822,81
> ,kola namiesto ulice v Afganistane 4 400,00
> dobrovo%níctvo 6 175,31
> )al!ie projekty a aktivity 1 810,11

Podpora !udsk%ch práv 169 031,23
> Kuba 67 658,15
> festival dokumentárnych filmov Jeden svet  63 343,82
> práva men!ín vo V4 7 134,19
> obchodovanie s %u)mi 15 505,89
> rie!enie trestn*ch #inov z nenávisti 
   a prejavov nenavisti 4 968,03
> záchytn* tábor Gab#íkovo 4 061,86
> )al!ie projekty a aktivity 6 359,29
 
Globálne vzdelávanie 148 824,63
> Budúci u#itelia pre dne!n* svet 21 300,69
> Svet medzi riadkami 20 802,58
> príru#ky 'o skuto#ne (s)potrebuje! 
   a Udr$ate%né ciele rozvoja 12 536,63
> U#íme deti ute#encov 11 076,45
> práca s mláde$ou 82 695,40
> )al!ie projekty a aktivity 412,88
 
)al&ie náklady  39 585,39
(riadenie a rozvoj, fundraising, #lenstvo v in*ch orga-
nizáciách, nájomné, administratíva, poplatky a pod.)

Náklady spolu: 1 138 313,90

31,6%

22,6%

14,4%

3,5%13,1%

14,8%
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Tím "loveka v ohrození v roku 2016 tvorili:

Oddelenie globálneho  
vzdelávania:

Peter Ivani#, Juraj Jan#ovi#,  
Katarína Karcolová, Luká! Zajac

Programy sociálnej integrácie:
Irena Balogová, Michaela Bednárová,  
Marek 'onka, Marián Dudra, Milena 

Fulajtárová, Andrej Gligani#, Iva Grejtáková, 
Miroslava Hapalová, Jarmila Holubová,  
Margita Horváthová, Lenka Hujdi#ová, 

Veronika Jen#ová, Lucia Kali!ová, Vladimír 
Kosturák, /ubica Kozáková, Jarmila Krukárová, 

Iveta Ma%arová, Petra Melikantová,  
Anna Moravcová, Paulína Oravcová,  

Július Pecha, Zuzana Pestúnová, Mária 
Rerková, Ivana Suchani#ová, Jakub Te!insk*, 

Martin Vavrin#ík, Lenka Zápotocká

Finan#né oddelenie
Stanislava Dräxlerová, Dana Feketeová, 

Lucia Kro#ilová, Silvia Macalová,  
Ema Morvayová, Libu!a Roblová,  
Lívia Sedíleková, Lenka Sobotová

Oddelenie humanitárnej pomoci 
a rozvojovej spolupráce:

Marián Cehelník, Michaela Guldanová, 
Vanda Hlavá#ková, Diana Hu%ová, Dana 

Mareková, Mária Radváková, Monika 
Svetlíková, Marek ,imon, Luká! Zorád

Riadite!:
Bra&o Tich*

Oddelenie !udsk%ch práv:
Alexandra Kubizniaková,  

Tímea Stránská,  
Jana Va!áková

Komunikácia
Tatiana Hadarová,  

Stanislava Harkotová

Dobrovo!níci a stá(isti
Luká! Andrej#ák, Sara Diaz Arizaga, Eli!ka Bittnerová, Maro! Demovi#, Silvia Ernesto, Ana Núñez 

Goyanes, Kateryna Lenenko, Jerzy Le0ko, Klára Lö1elmannová, Petronela Macejová, Michele 
Marini, Viktor Naumenko, Dagmara Nováková, Anna Rabko, Simone Sartor, O%ga Shebanova, 

So&a Stefan#íková, Dalibor Tulej, Dávid Tulej, Patrik Tulej, Sarah Wittkowske a desiatky )al!ích 
dobrovo%níkov, ktorí nám pomáhali na Balkáne a v Grécku. +AKUJEME!

Festival Jeden svet
Nora Be&áková, Katarína Cermanová, 
Katarína +urovková, Aneta Slaví#ková

,UDIA
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Aj v roku 2016 sme boli tam, 
kde to bolo najviac potrebné

SLOVENSKO
Mlad*ch %udí sme u#ili, ako 
nazera" na svet z viacer*ch 
perspektív a v komunitn*ch 
centrách sme sa venovali 
sociálne vylú#en*m. 

MOLDAVSKO
Mlad*ch %udí sme podporovali, 
aby svojím aktívnym ob#ianstvom 
menili svet vo svojom okolí.

AFGANISTAN
Afganské deti sme 
podporovali vo vzdelávaní, 
aby viac nepracovali na ulici.

UKRAJINA
Rozvíjali sme komunitné aktivity 
a posil&ovali spoluprácu medzi 
ob#ianskym sektorom, samosprávou 
a lokálnym biznisom.

JU-N. SUDÁN
Farmárom sme 
prostredníctvom 
tréningov pomáhali zv*!i" 
produkciu z ich fariem.

KE/A
Kensk*m rybárom 
sme pomáhali znova 
získa" zdroj ob$ivy, 
venovali sa v#elárom 
i stavali internát pre 
diev#atá. 

SRBSKO
/u)om na úteku sme 
distribuovali základné 
hygienické potreby, 
oble#enie #i obuv a viedli 
vo%no#asové centrum.

GRÉCKO
V táboroch sme %u)om na úteku 
poskytovali psychosociálnu 
pomoc a venovali sa i vzdelávaniu 
a zlep!ovaniu hygienickej situácie.

KUBA
Pomáhali sme !íri" slobodné 
informácie a poskytovali podporu 
nezávislej ob#ianskej spolo#nosti.
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