2016
ČLOVEK V OHROZENÍ

VÝROČNÁ
SPRÁVA

PRÍHOVOR

Milí priatelia a priateľ ky,
rok 2016 bol pre našu organizáciu rokom zásadnej
zmeny. Dlhodobá skúsenosť z nášho zahraničného
pôsobenia ukázala, že najefektívnejšou cestou, ako
pomáhať väčšiemu množstvu ľudí a zároveň znižovať náklady na prevádzku organizácie tak, aby sa
prijímateľom našej práce dostalo maximum pomoci,
je vytvárať siete organizácií a spájať sa do väčších
a efektívnejších celkov.
Preto sme sa po 17 rokoch samostatného fungovania v roku 2016 rozhodli spojiť sily s českou humanitárnou organizáciou Člověk v tísni, s ktorou sme už
v minulosti intenzívne spolupracovali a ktorá nám je
svojím prístupom a spôsobom práce veľmi podobná. Človek v ohrození naďalej pôsobí ako samostatná slovenská organizácia, spojenie síl s českými kolegami a kolegyňami a začlenenie sa do siete People
in Need však prinieslo v našej práci niekoľko zmien:
1. Začali sme spoločné pôsobenie našich humanitárnych a rozvojových tímov v zahraničí, ktoré
prináša úspory pri logistike a poskytovaní pomoci
(menej nákladov na prenájmy áut, kancelárií, menej personálu) a umožňuje nám pomáhať ešte
viac – v roku 2016 sme tento nový prístup testovali pri našej práci v Grécku a Južnom Sudáne.
2. Začali sme pracovať aj vo vylúčených komunitách
na Slovensku – tieto aktivity sme prebrali po slovenskej pobočke Člověka v tísni. Naša práca tak
pomáha nielen v chudobných častiach sveta, ale aj
v komunitách postihnutých chudobou na Slovensku. V roku 2016 sme doučovanie, voľnočasové
aktivity pre deti, kariérne a pracovné poradenstvo
pre dospelých, asistenciu v oblasti dlhov a inú pomoc poskytovali v piatich slovenských obciach.

3. Zmenili sme logo a názov organizácie v angličtine – od roku 2016 používame rovnaké hranaté“
logo ako ostatní členovia siete People“in Need,
rovnako sa novým názvom v angličtine – People
in Need Slovakia – hlásime k spoločnej práci našej siete v krajinách pôsobenia.
4. Zmenili sme právnu formu – od roku 2016 pôsobí Človek v ohrození ako nezisková organizácia,
čo nám umožňuje poskytovať ešte väčší rozsah
pomoci. Vzhľadom na to, že slovenské zákony
neumožňujú premenu pôvodného“ občianskeho združenia na novú““ neziskovú organizáciu,
fungovali tieto dve“ v roku 2016 popri sebe. Navyše v roku 2016 dobiehala aj činnosť slovenskej
pobočky Člověka v tísni, ktorá sa v lete 2016 zlúčila s novou“ neziskovou organizáciou. V texte
“
našej výročnej
správy tak nájdete popis všetkých
našich aktivít, bez ohľadu na to, pod ktorou hla“
vičkou“ sme ich v roku 2016 uskutočnili.
Pozitívny dopad vyššie uvedených zmien sme mohli
pozorovať už v roku 2016 – naša organizácia je
väčšia, stabilnejšia, schopnejšia pomáhať väčšiemu
počtu ľudí i novým cieľovým skupinám. Sme presvedčení, že tieto zmeny sa ešte viditeľnejšie prejavia v nasledujúcich rokoch.
Ďakujeme, že ste aj v tomto administratívne náročnom roku stáli pri nás. Iba vďaka Vašej podpore sme
mohli poskytovať pomoc, o ktorej sa dočítate na
ďalších stranách. Prajem príjemné čítanie!
Braňo Tichý
riaditeľ Človeka v ohrození
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O NÁS
Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorú v roku 1999
založila skupina novinárov, ktorí sledovali drvivé dopady
konfliktu vo vtedajšom vojnou zmietanom Kosove na civilistov.
Ich 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, podpory
ľudských práv a globálneho vzdelávania.
Kladieme dôraz na adresnú pomoc,
spoluprácu s miestnymi partnermi
a efektívne využívanie finančných zdrojov.
Po spojení síl s českou organizáciou
Člověk v tísni v polovici roka 2016 sme
plne prebrali aj projekty vo vylúčených
lokalitách na Slovensku, ktoré predtým
úspešne viedol Člověk v tísni Slovensko
a pomáhame so sociálnou integráciou

ľuďom, ktorých chudoba vytláča na okraj
spoločnosti.
Organizujeme medzinárodný festival
dokumentárnych filmov Jeden svet.
Do roku 2016 sme fungovali ako
občianske združenie, po spojení
s Člověkom v tísni pôsobíme ako
nezisková organizácia pod pôvodným
názvom, no s novým logom. Stali sme
sa tiež súčasťou medzinárodnej siete
People in Need.

profesionalita

Naším poslaním
je účinne pomáhať ľuďom,
ktorí trpia dôsledkami
vojnových konfliktov,
prírodných katastrof
a autoritárskych režimov.
Vzdelávacími aktivitami
a prácou vo vylúčených
komunitách na Slovensku
prispievame k budovaniu
otvorenej, tolerantnej
a inkluzívnej spoločnosti.

úcta k človeku
transparentnosť

NAŠE
HODNOTY:

efektívnosť
adresnosť
partnerstvo

tolerantná solidárna
spoločnosť
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HUMANITÁRNA POMOC

Na Balkáne a v Grécku sme poskytovali
pomoc ľuďom na úteku
Už od roku 2015 pomáhame ľuďom, ktorí utekajú
pred vojenskými konfliktami do Európy. Naši terénni pracovníci aj v roku 2016 poskytovali pomoc tam,
kde to bolo potrebné. Po uzatvorení maďarských
hraníc sme pomoc presmerovali k hraničnému prechodu Srbska s Chorvátskom Babska-Berkasovo
a k srbskému pohraničnému mestečku Šíd, neďaleko ktorého bol vytvorený tranzitný bod pri presune
ľudí do Chorvátska. Náš mobilný humanitárny tím
tam spolu s dobrovoľníkmi predovšetkým distribuoval základné hygienické potreby, oblečenie i obuv
a viedol voľnočasové centrum pre deti a ich rodičov.
Od februára 2016 sme humanitárnu pomoc poskytovali na gréckom ostrove Lesbos, kde sme sa
podieľali na zabezpečovaní bezpečného nočného
pristávania člnov vrátane odstraňovania záchranných viest zo skalnatého pobrežia, ktoré mohli na
útesy naviesť člny s ľuďmi na úteku pokúšajúcimi
sa preplaviť sa z Turecka do Grécka. Po vzniku urgentnej situácie pri macedónskych hraniciach sa
náš humanitárny mobilný tím presunul do provizórneho tábora v gréckom Idomeni.
Začali sme pôsobiť i v utečeneckých táboroch v okolí
Solúna na severe Grécka, kde sme sa venovali zlepšovaniu hygienickej situácie, možnostiam vzdelávania pre deti i dospelých a poskytovali psychosociálnu pomoc. Snažili sme sa podporovať ľudí na úteku
činnosťami, ktoré viedli k ich aktivite a sebaorganizácii, aby mohli zmysluplne využívať čas, kým dlhé
mesiace čakali na rozhodnutie, čo s nimi bude.

Za môjho pôsobenia sa nám vystriedalo asi
2200 dobrovoľníkov zo Slovenska a Čiech. Mnohí si
zobrali vlastnú dovolenku, za vlastné peniaze nakúpili výživné tyčinky a prišli jednoducho pomáhať. Ak
k nám dorazila učiteľka angličtiny, tak doučovala deti
angličtinu. Ak prišiel elektrikár, tak pomáhal naťahať
elektrické siete. Bola som prekvapená, keď som videla, akí sú Slováci otvorení a solidárni.“

85 000

Michaela Guldanová,
humanitárna pracovníčka na Balkáne

ľuďom na úteku sme od jesene
2015 podali pomocnú ruku.
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ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

V Južnom Sudáne pomáhame zvýšiť
produkciu fariem
Ako sa starať o pôdu, diverzifikovať plodiny, uskladniť semená či
používať nízko nákladové zavlažovacie techniky. Takéto tréningy
v roku 2016 v Južnom Sudáne
absolvovalo spolu až 625 zástupcov domácností, žien i mužov, z 25
rôznych komunít. V oblasti Aweil
v severozápadnej časti krajiny sme
takto chudobným rodinám pomáhali zvýšiť produkciu z ich fariem,
príjmy z predaja plodín i potravinovú bezpečnosť.
Ďalších 375 Juhosudáncov sa dozvedelo viac o tom, ako spravovať
stáda dobytka či spracovať mlieko
a mäso. Na 62 sedeniach sme zase
pomáhali vysvetľovať, ako funguje
komunitný šetriaci mechanizmus
a 166 domácností na konci prešlo
i veľkým trojtýždňovým tréningom.
Počas neho sa naučili, ako využívať
dobytok na poľnohospodárske
účely, napríklad dobytčí záprah na
obrábanie pôdy.
Pretrvávajúca občianska vojna
spôsobuje, že miestne obyvateľstvo si nedokáže samo zabezpečiť
základné potreby, vrátane jedla.
Hladom trpia ľudia najmä v obdo-

Podarilo sa nám aj:
Až 1600 ľudí sa v rámci nášho projektu dozvedelo viac
i o správnej výžive. Počas tréningov náš vyškolený tím vysvetľoval, ako sa stravovať v tehotenstve či správne kojiť,
čo je potravinová hygiena a predviedol i ukážky varenia.
Na liečbu a prevenciu hnačky, na neliečenie ktorej celosvetovo zomrie až deväť percent detí do päť rokov, sa v rámci
hygienických kampaní zameriavali naši terénni facilitátori.
Spolu 600 domácností učili, ako postaviť nízkonákladové
umývacie stanice či pripraviť základný rehydratačný roztok z bežne dostupných surovín.
Po konzultáciách s komunitnými lídrami bolo vybudovaných aj 15 protipovodňových hrádzí.
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bí sucha, ktoré niekedy trvá aj viac
ako šesť mesiacov. Už niekoľko
rokov sa preto rôznou podporou
v spolupráci s lokálnymi partnermi
snažíme prispievať k zmierňovaniu
dopadov súčasnej krízy v krajine.
Naša práca v Južnom Sudáne bola
podporená z prostriedkov SlovakAid.

Náš projekt mal priamy
dopad celkovo až na

1 000

domácností, no nepriamo
sa dotýkal podstatnej
časti obyvateľov oblasti
Aweil.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

Ochranou mangrovníkov vraciame
kenským rybárom zdroj obživy
V spolupráci s naším lokálnym partnerom Kwetu vzdelávame miestne
komunity, aby tieto stromy chránili. V roku 2016 sme v rámci lesnej
školy, ktorá trvala rok, vyškolili 17
ľudí v agrolesníckych technikách
pestovania plodín na pobreží Kene.
Naučili sa, kde vysádzať ktoré dreviny, ako ich vhodne kombinovať
s inými plodinami, predchádzať pôdnej erózii, zadržiavať na poliach čo
najviac vody a venovali sa i finančnému manažmentu farmárčenia.

Ak na mieste rastú, zabraňujú
pôdnej erózii a poskytujú útočisko
morským živočíchom. Ak ich vyrúbu, často to vedie k povodniam,
rybníky splynú s oceánmi a rodina príde o prísun jedla. Ochrane

a obnove mangrovníkov na pobreží
Kene sa venujeme už od roku 2012.
Za štyri roky sme vysadili viac ako
200-tisíc mangrovníkových stromov a pomohli tak tisícom rybárov
získať znova zdroj obživy.

Pobrežné mangrovníkové lesy sa
vďaka nášmu projektu dostali do
procesu certifikácie Plan Vivo na
predaj uhlíkového kreditu. Certifikát prinesie miestnej komunite zisk
10- až 20-tisíc dolárov ročne, ktoré poslúžia na posilnenie ochrany
lesných a morských ekosystémov
a rozvoj ekonomických aktivít v regióne. Našu prácu v Keni podporil
SlovakAid.

Začali sme stavať dievčenský internát

Včely pomáhajú bojovať s chudobou

V kenskom meste Adiedo sme v roku 2016
v spolupráci s Nadáciou Pomoc druhému začali
s výstavbou dievčenského internátu pre 76 študentiek. Bude slúžiť strednej škole, v ktorej sa
vzdeláva mnoho detí zo znevýhodneného prostredia. Vyše polovica žiakov sú čiastočnými alebo
úplnými sirotami, ktoré stratili rodičov pre vírus
HIV a AIDS. Región Homa Bay je oblasťou s jeho
najvyšším výskytom v celej Keni.

V Keni sme sa naďalej venovali i stovke včelárov,
ktorí sa postupne učia včelárskemu remeslu.
Lokálni experti nášho miestneho partnera začínajúcich včelárov pravidelne navštevujú. Urobia
inšpekciu úľov alebo ľuďom ukážu všetko od
nastavovania úľov, záchytu včiel až po čistenie
a kontrolu, a postupne im odovzdávajú viac a viac
zodpovednosti. Včelári tak jednak získajú med
pre seba, alebo v závislosti od veľkosti produkcie
ho môžu i predávať a rodine tak finančne prilepšiť. Naši partneri skupujú med za férové ceny.

Čo ešte?
Na školách sme pravidelne monitorovali králikárne a kuríny, ktoré sme
tam pomohli vytvoriť. Sliepky začali v marci 2016 produkovať vajcia a každá škola tak má denne 60 až 90 vajec, ktoré využíva na zlepšenie stravovania žiakov a z predaja financuje udržateľnosť produkcie. V júni sme
darovali školám ďalšie králiky.
Na pobreží Kene sme spoluorganizovali druhý ročník Ekofestivalu, prišlo
naň vyše 500 ľudí. Prispeli sme tiež k vydaniu EcoNews magazínu zameraného na ekologické spôsoby života na pobreží Kene.
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ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

Afganským deťom sme ponúkli Školu
namiesto ulice

Chodím do šiestej triedy. Doteraz
som pracoval, predával som plasty, ale už
nemusím. Som veľmi rád, že môžem zase
chodiť do školy. Ďakujem.“
Ismatullah Delbar Khan,
žiak miestnej školy

Škola namiesto ulice - to je názov nášho programu,
v rámci ktorého sme finančne podporovali deti v Afganistane a s pomocou príspevkov darcov zo Slovenska im umožnili chodiť do školy a vzdelávať sa.
Mnoho afganských rodín si totiž poslať svoje dieťa
do školy nemôže dovoliť. Znamenalo by to pre nich
nielen náklady navyše, ale najmä výpadok jedného
zo zdrojov príjmu.
Finančná podpora zo Slovenska tak rodine nahrádzala príjem, ktorý by inak dieťa zarobilo prácou na
ulici, napríklad predajom novín alebo zberom papiera či plastu. Program mal formu takzvanej adopcie
na diaľku, kedy bol príspevok na mesačnej báze vyplácaný rodine podporovaného dieťaťa.
Naši lokálni partneri z afganskej organizácie
Aschiana vyberali rodiny, ktoré takúto formu pomoci skutočne potrebujú. Počas celej doby podpory následne sociálni pracovníci navštevovali rodiny
a kontrolovali pravidelnú školskú dochádzku detí.
Vďaka príspevkom od ľudí zo Slovenska, jednotlivcom, kolektívom i triedam rôznych škôl sme tak od
roku 2005 pomohli zlepšiť životy takmer 100 detí
vo veku od 7 do 18 rokov a dať im šancu na lepšiu
budúcnosť.

Začiatkom roka 2016 sme ukončili
náš projekt Podpora vyššieho odborného vzdelávania prostredníctvom
akreditovaných študijných programov v provincii Parwan, realizovaný od roku 2012. V rámci neho sme
postavili novú školu a 2 roky spolufinancovali jej prevádzku.

V roku 2016 sme sumou

4 400

eur podporili školskú dochádzku 15 afganských detí.
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Museli sme ukončiť aktivity, začíname však v Iraku
Pre bezpečnostnú situáciu sme boli nútení v Afganistane náš
projekt po 11 rokoch ukončiť. Žiaci tak budú v ďalšom období
financovaní z iných zdrojov a nevylučujeme, že sa k projektu vrátime, keď nám to situácia znova umožní. V roku 2016 sme však
začali pripravovať nový vzdelávací projekt na severe Iraku, v rámci ktorého vybudujeme nové triedy, vyškolíme učiteľov a lepšie
podmienky na vzdelávanie tak získa až 720 detí.

PODPORA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Cez filmy posilňujeme občiansku
participáciu mladých Moldavcov
Mladí ľudia sú tými, ktorí majú možnosť svojím aktívnym občianstvom
meniť svet vo svojom okolí. A práve
s nimi sme v Moldavsku v roku 2016
najviac pracovali. Vďaka nášmu projektu Jeden svet na školách sme
pomáhali mladým po celej krajine
vybudovať na svojich školách sieť
neformálnych filmových klubov.
Dokumentárny film je efektívny
nástroj ako školám a mladým
sprostredkovať aktuálne ľudskoprávne témy. Správne vybrané filmy
spolu s následnou diskusiou poskytnú študentom nielen nové informácie, ale aj príležitosť a schopnosť sa
nad nimi kriticky zamyslieť, diskutovať o nich a vytvoriť si k nim vlastný
postoj.
Vďaka podpore v podobe malých
grantov pre 20 študentských iniciatív mali mladí ľudia príležitosť
svoj záujem o ľudsko-právne témy
premietnuť aj do konkrétnej akcie.
To je dôležitý krok k tomu, aby si
začali uvedomovať, že sami môžu
prispieť ku konkrétnej pozitívnej
zmene v spoločnosti.
V auguste 2016 sa naši kolegovia zúčastnili i Letnej školy pre
lídrov miestnych filmových klubov v Moldavsku. Jej program bol
zameraný na udržanie i zvýšenie

motivácie lídrov klubov realizovať
premietania a debaty na rozmanité spoločenské témy. Lektori sa
zároveň snažili zlepšiť schopnosti
mladých pri vedení debát, učili ich
pravidlám argumentácie, ako pracovať s publikom, rečniť i ako sa
dá byť aktívny na lokálnej úrovni.
Ministerstvo školstva v Moldavsku implementovalo i nový voliteľný predmet Vzdelávanie prostred-

níctvom filmu, ktorého obsah bol
vytvorený v rámci nášho projektu.
Predmet už zaviedlo 33 škôl.
Aktivity Človeka v ohrození v Moldavsku sú dlhodobo zamerané na
podporu budovania občianskej
spoločnosti i podporu tolerancie
a dialógu o ľudských právach. Projekt bol realizovaný s finančnou
podporou SlovakAid.

103
550
118

zapojených škôl

projekcií na školách

vyškolených učiteľov
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PODPORA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Na Kube podporujeme nezávislú
občiansku spoločnosť
Aj po smrti Fidela Castra
v roku 2016 ostáva Kuba
krajinou s autoritatívnym
režimom, ktorý tvrdo potláča akúkoľvek kritiku či odlišné postoje a názory. Človek v ohrození na ostrove
podporuje rozvoj občianskej
spoločnosti už od roku 2002.
I v roku 2016 sme poskytovali podporu skupine nezávislých právnikov, ktorí
ľuďom bezplatne poskytujú
právne poradenstvo a prostredníctvom kurzov či prezentácií sa snažia o zvýšenie
právnej gramotnosti kubánskeho obyvateľstva. Podporovali sme tiež nezávislé
občianske skupiny, ktoré sa
venujú vzdelávaniu verejnosti a šíreniu slobodných
informácií. Snažia sa zvyšovať povedomie o sociálnych
a ekonomických problémoch, ako aj o to, aby Kubánci dostali priestor na kritické premýšľanie.
Vďaka dvom študijným cestám na Slovensko, zameraným na výmenu skúseností, u nás predstavi-

telia nezávislej kubánskej občianskej spoločnosti
načerpali veľa inšpirácií a poznatkov v oblasti projektového manažmentu, právneho povedomia či
žurnalistiky.

Komunitné aktivity na Ukrajine
Podporiť komunitné aktivity v rôznych mestách
Ukrajiny i posilniť spoluprácu medzi občianskym
sektorom, samosprávou a lokálnym biznisom – to
bolo cieľom nášho projektu Škola lokálnej demokracie na Ukrajine.
V spolupráci s lokálnou partnerskou organizáciou
AHALAR z Černigova sme trénovali komunitných
lídrov z viacerých regiónov Ukrajiny, ktorí vo svojich mestách mobilizujú spoluobčanov k tomu, aby
začali riešiť lokálne problémy. Celkovo 32 komunitných projektov sa zameriavalo na čistenie verejných
priestorov, začleňovanie menšín, organizáciu multimediálnych komunitných festivalov alebo prácu
s ťažko prispôsobivou mládežou.
Dvadsať z nich navštívilo Slovensko, kde mali možnosť vymieňať si skúsenosti s našimi aktivistami, ale
aj predstaviteľmi samosprávy či lokálnych médií.
Projekt podporil SlovakAid.
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GLOBÁLNE VZDELÁVANIE

Mladých na Slovensku podporujeme,
aby sami menili svoje okolie
Budovať schopnosť mladých ľudí
angažovať sa v miestnych iniciatívach, ale aj vyškoliť učiteľov, aby
k tomu žiakov dokázali motivovať. To je cieľom medzinárodného
projektu Kto iný?, ktorý realizujeme na piatich stredných školách
po Slovensku. Mladým ľuďom tak
poskytujeme podporu, aby mohli
meniť veci okolo seba, ktoré sa im
nepáčia.
Jedni sa tak rozhodli vytvoriť na
chodbách školy oddychové zóny,
iní vybudovať voliéru pre zranené
vtáky. Predtým, ako začali vytvárať
svoje projekty, na workshopoch sa
postupne dozvedeli, čo je to projektový manažment, fundraising
či PR, ako vybudovať dobrý tím či
ako fungujú procesy v miestnej samospráve. Do projektu sa zapojili
študenti zo Slovenska, Českej republiky a Estónska, spolu asi 120
mladých.
V roku 2016 sme v rámci vzdelávacích workshopov so žiakmi

základných a stredných škôl hovorili i o závažnej téme, akou je
obchodovanie so ženami. Školáci
zo Sobraniec, Banskej Bystrice,
Nitry i z Holíča vo svojich mestách
odprezentovali vlastné kampane,

ktorými sa usilovali poukázať na
danú problematiku. Cieľom projektu Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi bolo posilniť aktívne občianstvo
mladých a podarilo sa ním osloviť
vyše 2000 ľudí na Slovensku.

Čo skutočne (s)potrebuješ?
Nakupujeme čoraz viac výrobkov a služieb, ktoré pochádzajú zo vzdialených častí
sveta. Veľakrát si to vôbec neuvedomujeme, no priamo tým ovplyvňujeme životy
ľudí, ktorých osobne nepoznáme, vplývame na životné prostredie celej planéty,
miestne trhy, globálnu ekonomiku. V roku 2016 sme pre učiteľov stredných i vyšších tried základných škôl vydali publikáciu Čo skutočne (s)potrebuješ, ktorá sa
zameriava práve na zodpovedné spotrebiteľské správanie. Okrem súhrnu odporúčaných opatrení, ktoré môže každý z nás urobiť, aby prispel k zníženiu negatívnych dopadov vlastnej spotreby, v nej pedagógovia nájdu aj aktivity pre deti.

Učitelia o príručke:
Vynikajúco spracovaná
tematika, takýto materiál nám
už dlhšie chýbal. Príručka motivuje žiakov kriticky myslieť,
uvedomia si vlastnú zodpovednosť a reaguje na problémy
dneška, vďaka čomu mladých
dokáže osloviť.“

Inšpiratívna pomôcka.
Oceňujem vašu snahu prinášať
nám učiteľom netradičné tipy
na aktivity. Príručka otvára žiakom oči v tom, že nie je hanba
nakupovať napríklad v secondhande.“
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Vzdelávame (budúcich) učiteľov a dodávame
odvahu pracovníkom s mládežou
Filmy o migrácii spolu
s metodikami sme
distribuovali na

151

základných
a stredných škôl pre
asi 11 000 žiakov.

V roku 2016 sme pracovali aj s pedagogickou obcou. V rámci projektu Pomoc deťom utečencov sme
zorganizovali seminár pre učiteľov, ktorí mali možnosť spoznať konkrétne postupy, ako začleniť deti
cudzincov do kolektívu a vzdelávacieho procesu.
Vďaka projektu Utečenci medzi nami zas nami vyškolení pedagógovia zorganizovali na šiestich školách vzdelávacie a osvetové kampane zamerané na
integráciu ľudí na úteku. Školáci sa v rámci kampaní
mali možnosť stretnúť aj s migrantom, s našimi dobrovoľníkmi, ktorí pomáhali v Srbsku a Grécku a pozerali i filmy s tematikou migrácie, ku ktorým sme
vypracovali metodiky.
Vyučovať cez zážitky, vzdelávať v kontexte, naučiť
žiakov vytvoriť si názor a uvažovať globálne. Vyše

Vďaka absolvovanému tréningu som si uvedomil, že je možné mladých učiť kritickému mysleniu
a zároveň v nich budovať empatiu. Nazbierané knowhow som zapracoval do svojich pracovných metodík
a z vlastného pohľadu musím povedať, že efektivita
mnou lektorovaných workshopov sa zvýšila. “

Róbert Tkáč,
kontaktný pracovník združenia STORM

štyri desiatky budúcich pedagógov zo siedmich vysokých škôl sa v roku 2016 učili, ako viesť vyučovanie
zaujímavo. Zorganizovali sme pre nich dva víkendové
semináre v rámci projektu Budúci učitelia pre dnešný
svet, v ktorom sme sa snažili i zmapovať situáciu v súvislosti s implementáciou princípov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogických smerov.
Rozhodli sme sa tiež podporiť pracovníkov s mládežou, ktorí sa zaujímajú o globálne témy, aby nabrali
odvahu a zlepšili si svoje zručnosti tieto témy reflektovať a otvárať ich vo svojich aktivitách s mladými. Na
štyroch medzinárodných workshopoch na Slovensku,
v Taliansku, Rakúsku i Estónsku a týždňovom medzinárodnom tréningu v rámci projektu Aktívne občianstvo s globálnym rozmerom získali mnoho námetov
a konkrétnych postupov, ako s globálnymi témami
pracovať. K tematike vyšla aj príručka, ktorá sa zameriava na témy ako jedlo, migrácia a médiá.
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S budúcimi novinármi hľadáme
Svet medzi riadkami
Študenti Univerzity Komenského si môžu od roku
2016 v škole zapisovať už i predmet Globálne výzvy
(nielen) pre žurnalistov. V spolupráci s katedrou žurnalistiky a Hospodárskymi novinami sme odštartovali projekt Svet medzi riadkami.
Na hodinách tak s budúcimi novinármi diskutujeme
o tom, ako médiá formujú naše videnie sveta, aké sú
najčastejšie druhy skresľovania reality či stereotypy
v novinárskych textoch. Novinári z praxe a odborníci
na globálne témy študentom ukazujú skryté rozmery tém, ako je globalizácia, udržateľný rozvoj, migrácia, ľudské práva, chudoba či zmena klímy. Nechceme pritom budúcim novinárom hovoriť, čo si myslieť,
ale ako myslieť kriticky, ako nazerať na svet z viacerých perspektív, vidiac ho nielen vlastnými očami, ale
aj očami iných.
Študenti zároveň dostávajú možnosť tvoriť novinársky obsah, získavať spätnú väzbu a publikovať na
portáli www.hnonline.sk, kde vznikla sekcia s názvom Globálne venovaná tzv. globálnej žurnalistike.

Ciele udržateľného rozvoja
Lídri 193 krajín sa spoločne dohodli na 17 globálnych Cieľoch udržateľného rozvoja, vďaka ktorým máme do roku 2030 dosiahnuť tri zásadné veci: odstrániť
extrémnu chudobu, znížiť nerovnosť a nespravodlivosť a zvrátiť negatívny trend
klimatickej zmeny. V roku 2016 sme vydali príručku, v ktorej jednotlivé ciele
vysvetľujeme.

Čo ešte?
Aj v roku 2016 sme spravovali náš portál
www.globalnevzdelavanie.sk, ktorý okrem
zaujímavých článkov ponúka najväčšiu knižnicu voľných zdrojov ku globálnym témam
pre pedagogických pracovníkov.

Projekty zamerané na globálne vzdelávanie podporili: SlovakAid, Európska
komisia, program Európskej únie Erasmus+, Finančný mechanizmus EHP,
Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia pre deti Slovenska.
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Na Slovensku pracujeme v sociálne
vylúčených lokalitách
Deťom, mládeži i dospelým zo
sociálne vylúčených lokalít sa na
Slovensku venujeme v piatich komunitných centrách, ktoré prevádzkujeme na dennej báze. Tie
sídlia najmä na východnom Slovensku. Pôsobíme v Roškovciach
(od 2006), Petrovanoch (od 2008),
Sveržove (od 2009), Kojaticiach (od
2014) a na západnom Slovensku
v Plaveckom Štvrtku (od 2015),
kde poskytujeme aj služby terénnej sociálnej práce. V Spišskom
Podhradí a okolitých obciach poskytujeme pracovné poradenstvo.
Pracovníci v našich komunitných
centrách poskytujú sociálne služby
a intervencie založené na komplexnom prístupe. Najmenším deťom
sa venujú v predškolských kluboch
a hlavným cieľom ich pravidelnej
a dlhodobej činnosti je najmä pripraviť deti na najdôležitejší krok –
nástup na základnú školu. Aj vďaka
komunitným centrám tak získajú
základné zručnosti, aby mali šancu
zvládať nároky, ktoré na nich školy
už čoskoro budú klásť

Aj vďaka dôslednej osvete v našom
komunitnom centre chodí dnes do špeciálnej školy menej detí.“

Petra Melikantová,
odborná garantka komunitného
centra v Roškovciach

V rámci centier prevádzkujeme i nízkoprahové
kluby, ktoré ponúkajú vhodný, bezpečný a dostupný priestor na zmysluplné trávenie voľného času.
Pomocou najrôznejších vzdelávacích, umeleckých
a športových aktivít sa snažíme prispieť k osobnostnému rozvoju detí. Pracovníci deťom a mládeži poskytujú aj individuálne doučovanie a mentoring, ktorý sa zameriava na prekonávanie bariér vo
vzdelávaní. V rámci služby kariérne poradenstvo sa
snažíme motivovať deti k pokračovaniu v štúdiu na
strednej škole a ponúkame i štipendijný program.

Byť dobrovoľníčkou v komunitnom
centre Človeka v ohrození pre mňa znamenalo vyrásť ako osobnosť..“

Ana,
dobrovoľníčka zo Španielska

12

Dospelým poskytujeme dlhové, pracovné či finančné poradenstvo, asistenciu pri hľadaní práce, riešime dlhy s exekútorom, radíme s bývaním. V rámci
programov sociálnej integrácie rovnako našimi radami pomáhame inštitúciám, školám a samosprávam
pri vytváraní inkluzívnych programov. Našu prácu
v komunitných centrách podporuje Implementačná
agentúra MPSVaR SR a ďalší donori a individuálni
darcovia.
V našich komunitných centrách pracujú prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby aj mladí
ľudia zo zahraničia. V roku 2016 nám pomáhali Katya a Viktor z Ukrajiny a Sara s Anou zo Španielska.

PROGRAMY SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE
Rómska mládež sa pýtala na holokaust
i komunizmus
Tri mládežnícke skupiny z Plaveckého Štvrtka, Spišského Podhradia, Roškoviec a Brna v rámci projektu
My a naša história mapovali vo svojich komunitách
obdobie rómskeho holokaustu a komunizmu. Zhovárali sa s pamätníkmi, spolu zozbierali 24 rozhovorov, z ktorých mnohé natočili na kameru. Vznikol
tak dokumentárny film pod názvom Príbehy, ktoré
neboli napísané. Zaznamenáva výpovede rómskych
pamätníkov, ktorí rozprávajú o svojom živote a osudoch Rómov naprieč 20. storočím. Počas projektu
sa tiež mladí ľudia stretávali na školeniach o historickom vývoji SR a ČR, navštívili Múzeum holokaustu
v Seredi a absolvovali tréning výskumnej metódy,
ktorý viedla Nadácia Milana Šimečku. Výsledkom
projektu bola aj súhrnná komparatívna brožúra. Na
projekte podporenom z programu Europe for Citizens Človek v ohrození spolupracoval s rómskym
strediskom z Brna DROM.

Sociálne vylúčení si svojpomocne postavia
domy
Zabezpečenie bývania je pri vylúčených komunitách žijúcich v chudobe prvkom, ktorý môže spustiť pozitívne zmeny. Keďže záujem starostov i rodín o svojpomocné zabezpečenie bývania bol veľký,
pokračovanie programu experimentálnej výstavby
nízkonákladových domov sme sa rozhodli spolu so
Združením pre lepší život realizovať prostredníctvom novozaloženej neziskovej organizácie Projekt
DOM.ov.

Deti dávajú návod, ako násilie odsúdiť
V sociálne vylúčených komunitách, v ktorých pôsobíme, je násilie súčasťou denného života. Deti pritom tieto vzorce správania kopírujú. V roku 2016
sme preto odštartovali projekt SOS Roškovce,
ktorým chceme situáciu zmeniť a prispieť k scitliveniu vybraných detí, aby ďalej priamo ovplyvňovali
svojich kamarátov i rodičov.
Deti z komunitného centra v Roškovciach v roku
2016 absolvovali školenia a natočili štyri hrané videá na témy domáce násilie, šikanovanie, obťažovanie a jedno bonusové, zamerané na nácvik nekomplementárneho správania, kedy sa na nepriateľské
správanie odpovedá milo. Ich cieľom je ponúknuť
návod, ako sa v určitých situáciách zachovať i ukázať ľuďom, že násilie nám nie je ľahostajné. K téme
násilia sme vydali i metodickú príručku Nebo, peklo,
raj pre žiakov na prvom stupni základnej školy.

Tá v roku 2016 pôsobila v 11 rómskych lokalitách
v rámci desiatich obcí prešovského a košického
kraja. Do projektu sa pravidelne so svojimi klientmi
zapájalo 12 terénnych sociálnych pracovníkov obcí.
Ročný prípravný program zvyšovania finančnej
gramotnosti úspešne ukončilo 26 rodín predschválením mikropôžičky na výstavbu vlastného domu.
V prípade obcí Frička, Kojatice a Lenartov nám
podporený projekt výrazne pomohol skvalitniť prácu s verejnou mienkou.
Základné princípy projektu, ktorými sú sporenie
a svojpomocná výstavba, majú podľa doterajších
ohlasov a reakcií potenciál zásadne zmeniť vnímanie majoritnej populácie voči rómskej minorite
a efektívne potláčať xenofóbne nálady a prejavy.
Prioritným cieľom organizácie je pritom územný
rozvoj rómskych lokalít.
Na konci roku 2016 sa v spolupráci so Slovenskou
sporiteľňou podarilo spustiť mikropôžičkovú schému DOM.
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Každý deň otvárame dvere našich
komunitných centier a pomáhame

120
klientov

Plavecký Štvrtok

50

klientov

14

180
klientov

Roškovce
Spišské Podhradie

110
klientov

60
Sveržov

klientov

Kojatice
Petrovany

40

klientov
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KAMPAŇOVALI SME

V Čiernej Hore sme zastavili výstavbu
vysokorizikovej elektrárne
Pokušenie míňať verejné zdroje netransparentne
a na účely, ktoré prinášajú ekonomické škody a ekologické riziká, je stále veľké. Človek v ohrození v spolupráci s CEE Bankwatch Network na tieto prípady
upozorňoval aj v roku 2016.
Vďaka tomu sa podarilo zastaviť slovenské financovanie vysoko rizikovej hnedouhoľnej elektrárne
v čiernohorskej Pljevlje, ktorú mali podporiť exportné agentúry, česká EGAP a slovenská Eximbanka.
Pljevlja sa nachádza v uzavretom údolí s viacerými
zdrojmi znečistenia. Projekt by tak vystavil miestnych obyvateľov ešte väčšiemu znečisteniu, pritom
lekári už v oblasti indikovali vyšší výskyt nádorových
ochorení mozgu a pľúc.

Na súde sme vyhrali spor
s Eximbankou
Štátna Eximbanka zvažovala podporiť
účasť slovenskej firmy na kontroverznom uhoľnom projekte aj v provincii Konya v Turecku a odmietla o ňom poskytnúť informácie. V roku 2016 sme preto
podali žalobu na Krajský súd v Bratislave, ktorý nám dal za pravdu a rozhodol,
že postup Eximbanky bol nezákonný.

Sledujeme projekty, ktoré budú mať v prípade
realizácie vážny negatívny dopad na miestne komunity a životné prostredie. Často ide o projekty v nedemokratických režimoch, ktoré nerešpektujú práva občanov. O to dôležitejšia je kontrola zo strany slovenskej
verejnosti.“

Dana Mareková,
kampanierka CEE Bankwatch pri Človeku v ohrození

Od katastrofy v Černobyle prešlo 30 rokov
V roku 2016 sme si pripomenuli aj 30. výročie Černobyľskej havárie. Najväčšia civilná katastrofa v dejinách
jadrovej energetiky zasiahla do životov a zdravia státisícov ľudí, rádioaktivita zamorila územie vo veľkosti
150-tisíc štvorcových kilometrov.
Ukrajinské jadrové elektrárne však nie sú bezpečné ani dnes, na čo upozorňujeme. Z celkového počtu 15 reaktorov do roku 2016 predĺžili životnosť šiestim v rámci štyroch jadrových elektrární. Viceprezidentovi Európskej komisie pre Energetickú úniu Marošovi Šefčovičovi sme odovzdali otvorený list, kde sme informovali, že
EÚ na Ukrajine finančne podporuje predlžovanie životnosti jadrových reaktorov zo sovietskej éry bez implementácie všetkých bezpečnostných opatrení a bez dostatočnej účasti verejnosti, čím porušuje medzinárodné
dohovory.
Aj preto Súdny dvor EÚ v Luxemburgu dostal našu žalobu na nedostatočné sprístupnenie informácií. Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti, pod ktoré spadajú aj pôžičky od Euroatomu a EBOR
na ukrajinský jadrový program, sme totiž žiadali o prístup k dôležitým dokumentom, ktoré sme nedostali.
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FESTIVAL JEDEN SVET

Aby ploty viac nezažívali renesanciu
Poukazovať na skutočné konštruktívne riešenia
problémov dnešného sveta namiesto zjednodušení
a stereotypov, stavania plotov a múrov. Aj to bolo
cieľom 17. ročníka nášho medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý niesol
motto Odmyslime si ploty. Tematicky reagoval na
rozmáhajúci sa extrémizmus, situáciu v Sýrii či stúpencov násilnej verzie džihádu v Európe.
Na piatich festivalových miestach v Bratislave festival ponúkol 53 filmov slovenskej i zahraničnej
produkcie a opäť sme špeciálne premietali aj pre
žiakov základných a stredných škôl. Súčasťou festivalu bolo aj 12 diskusií pre verejnosť, na ktorých sa
zúčastnilo 27 hostí – režisérov, aktivistov, novinárov,
analytikov či odborníkov. Ďalších 24 diskusií so siedmimi hosťami sme zorganizovali pre žiakov a venovali 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 zaoberá ľudsko-právnymi a globálnymi témami, v roku
2016 navštívilo 10 250 ľudí, z toho 2700 žiakov. Po
podujatí v Bratislave festival putoval po Slovensku.
Celkovo zavítal do 25 miest a obcí, kde si jednotlivé
filmy prišlo pozrieť 12 000 divákov. Vybrané filmy
sme zároveň počas roka požičiavali verejnosti.
O extrémizme a neznášanlivosti sme v roku 2016
debatovali so žiakmi a študentmi i priamo na školách. Aj tam sa totiž Jeden svet rozšíril. Učiteľom na
103 škôl sme distribuovali dokumenty spolu s nami
vypracovanými metodikami, ako s filmom na vyučovacej hodine pracovať a pálčivé témy citlivo otvárať.
Festival finančne podporila Nadácia Slovenskej
sporiteľne, Audiovizuálny fond, Veľvyslanectvo USA
a ďalší partneri.
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DARY A ZBIERKY
2% daní z príjmu
Aj v roku 2016 sme sa obrátili na verejnosť so žiadosťou o podporu našej práce prostredníctvom poukázania 2 % z dane z príjmu. Takto sa nám podarilo
získať 11 048,10 eura, ktoré využijeme v roku 2017.
Vyzbierané prostriedky používame na projekty zamerané na vzdelávanie mladých na Slovensku, ako
aj dlhodobé projekty zamerané na zlepšenie podmienok obyvateľov v najchudobnejších častiach
sveta. Počas roka 2016 sme sumu 7 766,09 eura
získanú v predchádzajúcom roku 2015, použili na:
projekty zamerané na vzdelávanie mladých na
Slovensku (739,79 eura), konkrétne na vydanie
príručky pre pracovníkov s mládežou a začleňovanie prvkov globálneho vzdelávania do osnov
VŠ pedagogického smeru,
ochranu ľudských práv (2 475 eur), konkrétne na
projekt Menšiny medzi nami realizovaný v krajinách V4,
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej
činnosti (2 224,15 eura) , a to najmä na prípravu
projektov a logistiku pre naše dobrovoľníčky vyslané do Kene a Moldavska,
projekty zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia v Keni, kde sme obnovovali mangrovníkové lesy a pracovali na výstavbe rybníkov
pre morské raky (967,70 eura),
prevádzkové náklady našej organizácie, akými
sú napríklad telefón, kancelárske potreby či nájomné a na rozvoj našej organizácie, aby sme zabezpečili dlhodobú udržateľnosť našich aktivít
(1 359,45 eura);

Verejná zbierka SOS Človek
V roku 2016 sme prostriedky z verejnej zbierky SOS
Človek 2014/2015 v sume 25 227, 20 eura použili:
pre ľudí na úteku (13 047,47 eura) – zabezpečenie a distribúcia oblečenia, materiálu, potravín
a vzdelávacích aktivít na našich misiách v Srbsku
a v Grécku,
na pomoc na Ukrajine (1 066 eur) – zabezpečenie potravín, zdravotníckeho materiálu a podpory ľuďom žijúcim na okupovanom území,
v Keni (466,34 eura) na nákup kuriatok do škôl,
ktoré sa snažia o zlepšenie stravy svojich žiakov,
v Nepále (10 647,39 eura) na zabezpečenie krízových prístreškov pre rodiny postihnuté zemetrasením;
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Kniha, ktorá pomáha
Kniha, ktorá pomáha, bola finančnou zbierkou,
ktorú sme organizovali v spolupráci s kníhkupectvami Artforum. Za vyzbierané prostriedky vo
výške 1 927 eur sme nakúpili 189 kníh pre deti
a dospelých, ktorí sú na úteku pred vojnou. Knihy
prevažne v ich rodnom jazyku boli doručené do záchytných a pobytových táborov na Slovensku.

Projekt Škola namiesto ulice v Afganistane
V roku 2016 prispeli darcovia na virtuálnu adopciu
školákov v Afganistane sumou 4 178 eur. Na podporu ich štúdia v školskom roku 2016/2017 sme
prispeli sumou 4 400 eur.

Ďalšie dary a príspevky od našich darcov
Našu prácu podporili aj ďalší darcovia. Prostriedky od našich individuálnych a firemných darcov vo
výške 13 190,68 eura putovali na nákup oblečenia
pre ľudí na úteku, logistiku našich misií v Srbsku
a Grécku, ako aj na spolufinancovanie nášho projektu v Keni.

KLUB PRIATEĽOV
ČLOVEKA V OHROZENÍ
Naša práca je efektívnejšia vďaka našim
pravidelným darcom
Klub priateľov Človeka v ohrození je klub pravidelných darcov, ktorí dlhodobo podporujú našu prácu.
Bez nich by totiž nebola možná. Umožňujú nám
okamžite zareagovať v prípade humanitárnych či
prírodných katastrof, kedy je extrémne dôležité
poskytnúť pomoc v prvých hodinách či dňoch od
nešťastia. Práve vďaka ich podpore tiež môžeme
v rozvojových krajinách pracovať a pomáhať dlhodobo. S každým ďalším darcom naša pripravenosť
a veľkosť pomoci rastie. V roku 2016 našu prácu
pravidelní darcovia podporili sumou 20 783,29 eura.
Príspevky z Klubu priateľov prijaté v tomto roku,
ako aj tie ušetrené z roku 2015, sme v sume
22 102,41 eura využili takto:

19 267,19 € – humanitárna a rozvojová pomoc
V roku 2016 nám dary z Klubu priateľov umožnili
pracovať v oblastiach, ktoré sužuje chudoba, nedostatočná infraštruktúra či chýbajúce vzdelávanie pre

obyvateľov. V roku 2016 sme z týchto prostriedkov
financovali projekt zameraný na vzdelávanie dievčat
v Afganistane a rozbeh nášho nového vzdelávacieho
projektu v Keni.

229,97 € – vzdelávanie na Slovensku
Dlhodobo sa venujeme vzdelávaniu mladých ľudí na
Slovensku. V roku 2016 sme prostriedky od našich
pravidelných darcov použili na dofinancovanie vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj kritického
myslenia a zodpovednú spotrebu, ktoré boli podporené inými donormi.

2 605,25 € – organizácia pomoci, nové projekty
a rozvoj organizácie
Časť darov z Klubu priateľov umožnila ďalší rozvoj
našej organizácie a tým prispeli k dlhodobej udržateľnosti našej práce. Prostriedky sme využili na logistické zabezpečenie projektov, získavanie ďalších
členov Klubu priateľov a administrovanie starostlivosti o našich darcov.

Ďakujeme
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FINANCIE
Výnosy
Výnosy 2016 spolu za Človek v ohrození, o.z., Člověk v tísni, o.p.s.,
pobočka Slovensko a Človek v ohrození, n.o.

Verejné zdroje

545 938,26

Súkromné zdroje

570 861,19

> zdroje Európskej únie
> štátny rozpočet SR
> ďalšie verejné zdroje

163 537,46
331 633,45
50 767,35

> právnické osoby (firmy, nadácie,
zahraniční partneri)
> fyzické osoby (individuálne dary)
> verejné zbierky
> Klub priateľov Človeka v ohrození
> podiel z dane z príjmu FO a PO

Vlastná činnosť

11 964,31

Ostatné (úroky, kurz. zisky a pod.)

Výnosy spolu:

Rozdelenie
výnosov:

492 359,86
22 732,69
25 227,20
22 102,41
8 439,03

4 769,41

1 133 533,17

Súkromné zdroje
50,4%
Verejné zdroje
48,2%
Vlastná činnosť
1,1%
Ostatné
0,4%
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Náklady
Náklady 2016 spolu za Človek v ohrození, o.z., Člověk v tísni, o.p.s.,
pobočka Slovensko a Človek v ohrození, n.o.

Humanitárna pomoc

164 324,09

Programy sociálnej integrácie

256 728,92

> SOS Ukrajina
> SOS Nepál
> Ľudia na úteku
> ďalšie projekty a aktivity

> Plavecký Štvrtok
> Kojatice
> Sveržov
> Roškovce a Spišské Podhradie
> Petrovany
> Európska dobrovoľnícka služba
> My a naša história
> Bývanie
> ďalšie projekty, vzdelávanie a aktivity

Rozvojová spolupráca

> Keňa
> Afganistan
> Južný Sudán
> Ukrajina
> Moldavsko
> Škola namiesto ulice v Afganistane
> dobrovoľníctvo
> ďalšie projekty a aktivity

Rozdelenie
nákladov:

846,00
8 450,00
153 028,09
2 000,00

55 557,48
24 414,81
31 366,38
38 187,93
10 189,09
35 862,54
14 993,45
18 496,08
27 661,16

359 819,64

130 514,25
37 927,00
87 215,85
18 954,31
72 822,81
4 400,00
6 175,31
1 810,11

Podpora ľudských práv

169 031,23

Globálne vzdelávanie

148 824,63

> Kuba
67 658,15
> festival dokumentárnych filmov Jeden svet 63 343,82
> práva menšín vo V4
7 134,19
> obchodovanie s ľuďmi
15 505,89
> riešenie trestných činov z nenávisti
a prejavov nenavisti
4 968,03
> záchytný tábor Gabčíkovo
4 061,86
> ďalšie projekty a aktivity
6 359,29

> Budúci učitelia pre dnešný svet
> Svet medzi riadkami
> príručky Čo skutočne (s)potrebuješ
a Udržateľné ciele rozvoja
> Učíme deti utečencov
> práca s mládežou
> ďalšie projekty a aktivity

Ďalšie náklady

21 300,69
20 802,58

12 536,63
11 076,45
82 695,40
412,88

39 585,39

(riadenie a rozvoj, fundraising, členstvo v iných organizáciách, nájomné, administratíva, poplatky a pod.)

Náklady spolu:

1 138 313,90

Rozvojová spolupráca
31,6%
Programy sociálnej
integrácie
22,6%

Podpora
ľudských práv
14,8%
Globálne vzdelávanie
13,1%

Humanitárna pomoc
14,4%
Ďalšie náklady
3,5%
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ĽUDIA
Tím Človeka v ohrození v roku 2016 tvorili:

Oddelenie humanitárnej pomoci
a rozvojovej spolupráce:

Finančné oddelenie
Stanislava Dräxlerová, Dana Feketeová,
Lucia Kročilová, Silvia Macalová,
Ema Morvayová, Libuša Roblová,
Lívia Sedíleková, Lenka Sobotová

Marián Cehelník, Michaela Guldanová,
Vanda Hlaváčková, Diana Huľová, Dana
Mareková, Mária Radváková, Monika
Svetlíková, Marek Šimon, Lukáš Zorád

Oddelenie ľudských práv:

Komunikácia

Riaditeľ:

Alexandra Kubizniaková,
Tímea Stránská,
Jana Vašáková

Tatiana Hadarová,
Stanislava Harkotová

Braňo Tichý

Programy sociálnej integrácie:
Irena Balogová, Michaela Bednárová,
Marek Čonka, Marián Dudra, Milena
Fulajtárová, Andrej Gliganič, Iva Grejtáková,
Miroslava Hapalová, Jarmila Holubová,
Margita Horváthová, Lenka Hujdičová,
Veronika Jenčová, Lucia Kališová, Vladimír
Kosturák, Ľubica Kozáková, Jarmila Krukárová,
Iveta Maľarová, Petra Melikantová,
Anna Moravcová, Paulína Oravcová,
Július Pecha, Zuzana Pestúnová, Mária
Rerková, Ivana Suchaničová, Jakub Tešinský,
Martin Vavrinčík, Lenka Zápotocká

Oddelenie globálneho
vzdelávania:
Peter Ivanič, Juraj Jančovič,
Katarína Karcolová, Lukáš Zajac

Festival Jeden svet
Nora Beňáková, Katarína Cermanová,
Katarína Ďurovková, Aneta Slavíčková

Dobrovoľníci a stážisti
Lukáš Andrejčák, Sara Diaz Arizaga, Eliška Bittnerová, Maroš Demovič, Silvia Ernesto, Ana Núñez
Goyanes, Kateryna Lenenko, Jerzy Leśko, Klára Löffelmannová, Petronela Macejová, Michele
Marini, Viktor Naumenko, Dagmara Nováková, Anna Rabko, Simone Sartor, Oľga Shebanova,
Soňa Stefančíková, Dalibor Tulej, Dávid Tulej, Patrik Tulej, Sarah Wittkowske a desiatky ďalších
dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhali na Balkáne a v Grécku. ĎAKUJEME!
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Aj v roku 2016 sme boli tam,
kde to bolo najviac potrebné

UKRAJINA
SLOVENSKO
Mladých ľudí sme učili, ako
nazerať na svet z viacerých
perspektív a v komunitných
centrách sme sa venovali
sociálne vylúčeným.

Rozvíjali sme komunitné aktivity
a posilňovali spoluprácu medzi
občianskym sektorom, samosprávou
a lokálnym biznisom.

MOLDAVSKO
SRBSKO
Ľuďom na úteku sme
distribuovali základné
hygienické potreby,
oblečenie či obuv a viedli
voľnočasové centrum.

Mladých ľudí sme podporovali,
aby svojím aktívnym občianstvom
menili svet vo svojom okolí.

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

GRÉCKO
V táboroch sme ľuďom na úteku
poskytovali psychosociálnu
pomoc a venovali sa i vzdelávaniu
a zlepšovaniu hygienickej situácie.

JUŽNÝ SUDÁN
Farmárom sme
prostredníctvom
tréningov pomáhali zvýšiť
produkciu z ich fariem.

KUBA

KEŇA
Kenským rybárom
sme pomáhali znova
získať zdroj obživy,
venovali sa včelárom
i stavali internát pre
dievčatá.

Pomáhali sme šíriť slobodné
informácie a poskytovali podporu
nezávislej občianskej spoločnosti.
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