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rok 2017 vo svete aj u nás doma bol plný najrôznejších 
udalostí. Prezidentom Spojených štátov amerických 
sa stal Donald Trump, Británia ohlásila odchod 
z Európskej únie, v Barme prepukli etnické čistky proti 
moslimským Rohingom, iracké ozbrojené sily dobyli 
po troch rokoch mesto Mosul, symbol tzv. Islamského 
štátu, naďalej sa zhoršovala svetová klíma (rok 2017 bol 
vyhlásený za 2. najteplejší v histórii meraní) a súdny 
dvor EÚ v Luxemburgu zamietol žaloby Slovenska 
a Maďarska spojené s migračnou krízou.

My v Človeku v ohrození sme však žili našimi 
„vlastnými“ udalosťami, aj keď sme, samozrejme, 
reagovali na to, čo sa deje u nás a vo svete. Po roku sa 
Vám do rúk opäť dostáva „odpočet“ toho, čo sa nám 
podarilo a na čom sme pracovali.

Humanitárnej pomoci sa venujeme už od nášho 
vzniku. Tohto roku sme naše sily sústredili najmä 
v Iraku, kde sme pomohli deťom dostať sa do školy 
a pomáhali sme ľuďom, ktorých život poznačil boj 
s Islamským štátom. Keďže situácia pre ľudí na úteku 
sa ani v roku 2017 nezlepšila, mali sme plno práce aj 
tu - utečencom v Libanone a v Grécku sme pomohli 
prežiť dôstojne zimu v táboroch. Na Kube pokračoval 
zápas za demokratickejšiu krajinu. Pokračovala aj 
naša rozvojová spolupráca - stavali sme internát 
pre dievčatá v Keni, vďaka našim dobrovoľníkom 
a dobrovoľníčkam sme pomáhali aj v Moldavsku či 
Albánsku.

Som veľmi pyšný, že naša mimovládna organizácia 
odviedla veľa dobrej práce aj na Slovensku. Nárast 
extrémizmu v našej krajine ovplyvnil projekty, ktorým 
sme sa venovali či už na poli globálneho vzdelávania 
alebo nepriamo aj v programoch sociálnej integrácie. 
Cestu, ako s ním bojovať, vidíme vo vzdelávaní 
mladých ľudí, ktorí sú voči extrémizmu najnáchylnejší 
a tiež v zlepšovaní životných podmienok sociálne 
slabších a dlhodobo znevýhodnených skupín minority. 
Preto sme v roku 2017 so študentmi bojovali proti 
predsudkom, či „hejtovaniu“ a v našich komunitných 
centrách sme ľuďom pomáhali vidieť aj inú budúcnosť, 
ako život na aktivačných prácach či v chatrčiach 
v osade. Prví klienti vďaka nám našli novú prácu, 
vysporiadali si dlhy alebo získali svoje nové vlastné 
bývanie.

Za rok sa nám toho opäť podarilo veľa. Ako sa hovorí, 
lepšie jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť - preto listujte 
ďalej touto výročnou správou a dozviete sa omnoho 
viac podrobností o našich aktivitách.

Naša práca by nebola možná bez Vás - našich 
priateľov, partnerov, donorov a podporovateľov. Veľmi 
si vážime Vašu morálnu a finančnú pomoc a veríme, 
že ani tohto roku sme Vás nesklamali. Ďakujeme, že 
stojíte pri nás a pomáhate nám pomáhať tým, ktorí to 
najviac potrebujú.

Milí priatelia, 
milé priateľky,

Príjemné čítanie.

Braňo Tichý 
riaditeľ Človeka v ohrození
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Človek v ohrození je mimovládna nezisková organizácia. V roku 1999 ju založila 
skupina novinárov, ktorými ľudsky pohli drvivé dôsledky konfliktu na civilistov 
vo vtedajšom vojnou zmietanom Kosove. Ich spontánna humanitárna reakcia vyústila 
do potreby založiť organizáciu, ktorá adresne reaguje na vzniknuté krízové situácie 
vo svete.

Naše aktivity sa odvtedy rozrástli. Okrem humanitárnej 
pomoci sa venujeme aj dlhodobým projektom 
rozvojovej spolupráce, podpory ľudských práv 
a globálneho vzdelávania. Najdôležitejšia je podľa nás 
adresná pomoc, spolupráca s miestnymi partnermi 
a efektívne využívanie finančných zdrojov.

V polovici roku 2016 sme spojili sily s českou 
organizáciou Člověk v tísni a prebrali sme projekty vo 
vylúčených komunitách na Slovensku, ktoré dovtedy 
úspešne viedol Člověk v tísni Slovensko. Začali sme 

tak pomáhať so sociálnou integráciou ľudom, ktorých 
chudoba vytlačila 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. Sme tiež súčasťou medzinárodnej siete People 
in Need.

O nás

Naše 
hodnoty:

ProfesionalitaTolerantná, 
solidárna 

spoločnosť

Úcta k človeku

Transparentnosť

Adresnosť

Efektívnosť

Partnerstvo

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.

Človek v ohrození / Výročná správa 2017     / 4



Humanitárna pomoc
Irak: 
V Zummare 
a Bawize sa 
vďaka nám deti 
dostali do školy, 
v Mosule sme 
pomohli ľuďom 
postihnutým 
vojnou

 ZUMMAR

Pretrvávajúci konflikt v Iraku 
negatívne vplýva na deti a ohrozuje 
tak budúcnosť celej generácie. 
Do školy nechodí viac ako 1,2 
milióna z nich. Nie však preto, že by 
nechceli. Deti vnútorne vysídlených 
ľudí buď museli školskú dochádzku 
na dlhý čas prerušiť (viac ako 765 
tisíc detí vymeškalo celý školský 
rok), alebo chodili do školy pod 
extrémistickým vplyvom Islamského 
štátu.

V oblasti Zummar v severnom 
Iraku sme chceli deťom uľahčiť 
život a prístup ku vzdelávaniu - 
rozdelili sme preto medzi päť škôl 
nové školské pomôcky a nábytok. 

V škole, ktorej priestory už 
kapacitou nestačili, sme vybudovali 
päť nových tried. Pôvodne sme 
pripravovali triedy a voľnočasové 
aktivity pre 720 detí, nakoniec ich 
však prišlo až 1542. Zapojili sme 
rodičov a opatrovateľov. Vyhlasovali 
informácie cez amplióny minaretov. 
Vyškolili sme učiteľov, aby 
vedeli lepšie pracovať s deťmi 
postihnutými traumami. Deti sa 
vďaka tomuto projektu skamarátili 
so svojimi rovesníkmi, trošku 
zabudli na hrozné veci, ktoré zažili 
a aspoň na chvíľu sa mohli cítiť 
ako „bežné“ deti. Budú tak ľahšie 
odolávať pokusom o radikalizáciu 
a budú mať vyššie šance uplatniť sa 
na pracovnom trhu. Projekt v Iraku 
podporil svojimi prostriedkami 
SlovakAid.

„Každé dieťa prežíva to, čo sa deje v krajine, rozdielne. Niektoré deti reagujú 
agresívne, niektoré sa uzavrú do seba a vyhýbajú sa kontaktu. Stretla som 
sa s prípadmi, keď deti hovorili o smrti svojho otca a úteku z miesta bydliska 
takým istým tónom hlasu, ako hovorili o tom, že im praskla futbalová 
lopta. Prešli si mnohým, videli viac tragédie ako mnohí z nás, ktorí sme 
niekoľkokrát starší ako oni. Naše aktivity mali silný psychosociálny aspekt. 
Je ohromne dôležité práve teraz tieto deti podchytiť a pracovať s nimi, 
pôsobí to ako prevencia prípadného budúceho náboru do ozbrojených síl 
či útekov z krajiny.“

Michaela Guldanová 
Humanitárna pracovníčka v Iraku
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 BAWIZA

Ani život v meste Bawiza 
v severnom Iraku nie je jednoduchý. 
Vojna tu zničila cesty a sťažila 
prístup k vzdelávaniu či k zdravotnej 
starostlivosti. V dôsledku toho 
zostáva veľa ľudí (a medzi nimi 
aj detí) v táboroch pre vnútorne 
presídlené osoby. Chceli sme im 
pomôcť s návratom a preto sme 
začali stavať dve nové školské triedy 
základnej školy pre 1 600 žiakov. 
Škola je dlhodobo preplnená a to 
spôsobuje problémy – pomer žiakov 
na jedného učiteľa je v niektorých 
prípadoch až 50 ku 1. Vďaka 
pomoci darcov zo zbierky Startlab 
sa nám podarilo zlepšiť vyučovacie 
podmienky pre tieto deti.

 MOSUL

Po tom, čo sa z mesta Mosul podarilo 
vyhnať Islamský štát, bolo treba 
začať pomáhať najzraniteľnejším 
skupinám obyvateľov. Preto sme 
ľuďom v Západnom Mosule na 
základe výsledkov prieskumu poskytli 
viacúčelovú priamu finančnú 
pomoc. Práve tento typ pomoci totiž 
najlepšie pokryje potreby vnútorne 
vysídlených ľudí, navrátilcov či 
najchudobnejších skupín obyvateľov. 
Pomáhali sme vďaka verejnej zbierke 
Ľudia na úteku, v spolupráci s našou 
sesterskou organizáciou Člověk 
v tísni.
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Libanon: 
Pomohli sme 
utečencom 
dôstojne zvládnuť 
zimu v táboroch 
 
 
 

Podľa odhadov je v Libanone viac 
než jeden a pol milióna sýrskych 
utečencov. Mnohí z nich žijú 
v nevhodných podmienkach bez 
vhodného oblečenia, topánok, či 
predmetov osobnej hygieny. Zima 
môže preto vážne ohroziť ich 
zdravie. V spolupráci s organizáciou 
Soutien Belge Overseas sme 
zorganizovali humanitárnu pomoc, 

v rámci ktorej sme pomohli 
približne dvadsiatim tisícom 
utečencov. V mestách Bejrut, Saida, 
Beeka a Arsal sme rozdeľovali 
oblečenie, deky, topánky a ďalší 
materiál potrebný pre dôstojné 
prežitie zimy. Utečencom so 
zdravotným postihnutím sme 
rozdali invalidné vozíky a barly, aby 
mohli samostatnejšie žiť a aktívne 
sa zapájať do života spoločnosti. 
Pomáhali sme vďaka peniazom 
z verejnej zbierky Ľudia na úteku.

Grécko: 
Utečencom sme 
pomohli prežiť 
zimu v táboroch, 
poskytovali sme 
psychosociálnu 
pomoc 
a vzdelávanie 
 

V januári Európu zasiahli silné 
mrazy, ktoré rapídne zhoršili 
životné podmienky tisícky ľudí 
žijúcich v utečeneckých táboroch 
a mimo nich na ostrove Lesbos. 
Napriek chladnému počasiu, keď 
teploty v noci klesali k nule, mnoho 
utečencov žilo iba v stanoch. 
Viaceré úmrtia, ku ktorým 
došlo v tábore Moria, mali byť 
spôsobené práve podchladením. 
Naši humanitárni pracovníci preto 
ľuďom distribuovali vetrovky, 

termoprádlo či tzv. zimné balíčky 
s teplými ponožkami, rukavicami 
i čiapkami, ktoré im pomohli 
bojovať s chladom. Pomoc sme 
poskytovali aj ľuďom zostávajúcim 
v utečeneckých táboroch 
v okolí Solúna na severe Grécka. 
Prostredníctvom psychosociálnej 
podpory a vzdelávania deti 
a dospelých sme im pomohli 
zvládnuť frustráciu z dlhého čakania 
na to, čo s nimi bude a aký osud 
ich čaká. Pomoc sme zabezpečovali 
vďaka peniazom z verejnej zbierky 
Ľudia na úteku.
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Podpora občianskej 
spoločnosti

Rozvojová spolupráca 

Kuba: 
Aj naďalej 
podporujeme 
nezávislú 
občiansku 
spoločnosť

Kuba prechádza pomalými zmenami. 

No aj napriek tomu na ostrove 

pretrváva potláčanie slobody slova 

a vláda vystavuje nezávislých 

novinárov, ľudskoprávnych 

a občianskych aktivistov tlaku 

a represáliám.

Snažíme sa o to, aby sa nezávislé 

informácie a pomoc v núdzi cez 

občiansky rozvoj dostávali k čo 

najširším skupinám obyvateľstva. 

Preto sme podporili napríklad skupiny 

farmárov žiadajúcich férové ceny za 

svoje produkty či skupinu právnikov, 

ktorá pomáha s právnymi radami 

najchudobnejším obyvateľom.

Aj v roku 2017 sme prispievali k tomu, 
aby nezávislé občianske skupiny 
mohli publikovať, organizovať 
diskusie o aktuálnych problémoch na 
ostrove, premietať necenzurované 
filmy a diskutovať o knihách, ktorých 
šírenie súčasný režim nepodporuje. 
Pomohli sme tiež vytvoriť nezávislé 
videoreportáže o tom, čo znamená 
demokracia pre Kubáncov.

Na Slovensku sme zorganizovali 
návštevu skupiny právnikov, 
ktorí načerpali nové poznatky 
o rozvoji občianskej spoločnosti 
a demokratizácie. Naša organizácia 
podporuje rozvoj občianskej 
spoločnosti v rôznych častiach Kuby 
už od roku 2002.

Naše aktivity sme mohli realizovať 
vďaka donorovi National Endowment 
for Democracy.

Keňa: 
Postavili sme 
dievčenský 
internát a zlepšili 
tak podmienky 
vzdelávania pre 
dievčatá

Začiatkom roka 2017 sme ukončili 

výstavbu dievčenského internátu 

pri strednej škole v meste Adiedo. 

Región Homa Bay, v ktorom sa škola 

nachádza, je oblasťou s najvyšším 

výskytom vírusu HIV a AIDS a viac 

než polovica žiakov je čiastočnými 

alebo úplnými sirotami alebo 

pochádza zo znevýhodneného 

prostredia. Týmto deťom škola 

ponúka možnosť pokračovať 

v stredoškolskom vzdelávaní. Vďaka 

výstavbe internátu bude môcť počas 

vyučovania 125 dievčat „voľnejšie 

dýchať“. Namiesto jedného internátu 

budú môcť fungovať v dvoch. 

Projekt sa nám podarilo uskutočniť 

vďaka prostriedkom Nadácie Pomoc 

druhému a Človeka v ohrození.
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Vďaka našim dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam sa nám darí aj rozvojová spolupráca 
v krajinách, ktoré ju potrebujú. Dobrovoľníci sú nenahraditeľnou súčasťou našej 
organizácie. Vďaka financiám od SlovakAid môžeme spoločne robiť kus dobrej práce. 
Vďaka nim sa nám podarilo:

Slovensko: 
Dosiahli sme, že k nebezpečným 
ukrajinským jadrovým 
elektrárňam sa mohli vyjadriť 
aj Slováci

Najväčšia civilná katastrofa 
v dejinách jadrovej energetiky 
v Černobyle 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 sme 
spolu s CEE Bankwatch Network 
upozorňovali posledné dva roky. 
Európska únia 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. 
Starnúce jadrové zariadenie pritom 
prináša vyššie riziko havárie a väčšie 
znečistenie prostredia súvisiace 
s pokračujúcou ťažbou uránu či 
dosiaľ nevyriešeným uskladnením 
vyhoreného paliva.

K plánu Ukrajiny predĺžiť životnosť 
dvoch jej jadrových elektrární sa 

v roku 2017 vďaka 
našej spolupráci 
s CEE Bankwatch 
Network mohli 
vyjadriť aj Slováci. 
Projekty najväčšej európskej 
jadrovej elektrárne Záporožie 
a Juhoukrajinskej jadrovej elektrárne 
po tlaku štátov a mimovládneho 
sektora náš východný sused poskytol 
na verejné pripomienkovanie 
potenciálne ovplyvneným krajinám, 
vrátane Slovenska.

Cezhraničné posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie je podľa 
dohovoru OSN z Espoo nástrojom 
na zapojenie potenciálne dotknutých 
vlád a verejnosti do rozhodovania, 
v tomto prípade o projektoch, ktoré 
môžu mať fatálne a dlhotrvajúce 
dôsledky. Človek v ohrození spolu 
s CEE Bankwatch Network sledoval 
niekoľko projektov, ktoré by v prípade 
realizácie mali vážny negatívny 
vplyv na miestne komunity a životné 

prostredie. Často ide o projekty 
v nedemokratických režimoch, ktoré 
nepoznajú občiansku participáciu 
a nerešpektujú práva dotknutých 
občanov. O to dôležitejšia je kontrola 
zo strany slovenskej verejnosti, ktorá 
je možná len vtedy, ak má verejnosť 
včasný prístup k informáciám 
a možnosť zúčastniť sa na 
rozhodovaní.

KEŇA:

Do organizácií NECOFA a Kwetu 
sme vyslali dve dobrovoľníčky, 
ktoré pomáhali s projektami na 
ochranu životného prostredia, 
komunitného rozvoja, 
udržateľného poľnohospodárstva 
a environmentálneho vzdelávania 
v chudobných vidieckych oblastiach.

MOLDAVSKO:

Dve naše dobrovoľníčky pomáhali 
s projektami na podporu občianskeho 
aktivizmu mládeže v Moldavsku, 
v spolupráci s miestnou pobočkou 
organizácie Člověk v tísni.

ALBÁNSKO:

Jedna dobrovoľníčka vycestovala do 
Albánska, kde spolu s organizáciou 
Civil Society Development Center 
pomáhala podporovať občianske 
iniciatívy albánskej mládeže.

Kampaňovali sme

Bez dobrovoľnej pomoci by sme boli nahratí...

„Ide nám o zvýšenie kontroly, 
dôsledné preverenie jadrovej 
bezpečnosti a dopadov na okolie, 
aj o zhodnotenie alternatívnych 
riešení k jadrovému scenáru,“

Danka Mareková 
kampanierka CEE Bankwatch 
Network pri Človeku v ohrození
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Globálne vzdelávanie
Slovensko: 
Kto iný zmení veci 
k lepšiemu v našom 
okolí, ak nie my?

Pod týmto heslom sme zrealizovali 
medzinárodný projekt na podporu 
občianskej angažovanosti mladých 
ľudí, ktorých sme motivovali 
k záujmu o svoje okolie cez ich 
aktívne zapojenie do riešenia 
konkrétnych problémov. Na 
Slovensku sa doň zapojilo päť skupín 
stredoškolákov, ktorí si vymysleli 
projekty, svojpomocne získali 
financie a svoje predstavy aj sami 

zrealizovali. Študentské projekty sa 
zamerali na zlepšenie školského 
prostredia (chillout zóny, viac zelene 
namiesto betónu, restovňa), aktivity 
s deťmi zo sociálne znevýhodneného 
prostredia a vybudovanie 
novej voliéry pre zranené vtáky 
v záchrannej stanici. Projekty pre 
študentov predstavovali reálnu 
zodpovednosť, vďaka čomu získali 
nové skúsenosti a rozvinuli svoje 
zručnosti a kompetencie. Projekt 
podporil program Európskej únie 
Erasmus+.

„Naučili sme sa pracovať v tíme, byť zodpovední, zlepšili sme svoje 
komunikačné schopnosti a čo to znamená niečo tvoriť. Myslím si, že sme si 
tiež viac začali vážiť úsilie a výsledky práce druhých ľudí.“

(gymnazisti z Brezna)

„Účasťou v projekte sme získali 
balík rôznych skúseností, nových 
myšlienok i zážitkov. Naučili sme 
sa bojovať za to, v čo veríme 
a v čo dúfame, že je správne.“

(gymnazisti z Myjavy)
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Slovensko: 
Hľadanie Sveta 
medzi riadkami 
s budúcimi 
novinármi

Študenti Univerzity Komenského si 
už od roku 2016 môžu do indexov 
zapisovať predmet Globálne 
výzvy (nielen) pre žurnalistov, 
ktorý organizujeme už v druhom 
pokračovaní projektu Svet medzi 
riadkami. 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 akými 
sú globalizácia, udržateľný rozvoj, 

migrácia, ľudské práva, chudoba 
či zmena klímy. Nechceme 
budúcim novinárom hovoriť, čo 
si majú myslieť, ale chceme im 
pomôcť myslieť ešte viac kriticky, 
umožniť im nazerať na svet z 
viacerých perspektív a v globálnych 
súvislostiach. Aby ho videli 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 HN Globálne venovaná 
tzv. globálnej rozvojovej žurnalistike. 
Projekt funguje vďaka podpore 
SlovakAid. 

Slovensko: 
Spájať sily 
v globálnom 
vzdelávaní 
a učiť sa 
v globálnych 
súvislostiach.

V druhej polovicu roku 2017 
sme sa pripravovali na unikátny 
vzdelávací projekt, ktorý pod 
naším vedením prvýkrát spojí sily 
najvýznamnejších slovenských 
mimovládnych organizácií na 
poli globálneho vzdelávania 
spolu s dvomi univerzitnými 
pracoviskami pedagogického 
zamerania. Jeho cieľom je 
zanalyzovať úroveň globálneho 
vzdelávania v našom vzdelávacom 
systéme - od základných škôl po 
vysoké školy, zaviesť globálno-
-vzdelávacie predmety do výučby na 
pedagogických vysokých školách, či 
vytvoriť podklad k plánovanej

národnej stratégii globálneho 
vzdelávania. Vedľajším, no nemenej 
dôležitým cieľom, je aj vytvorenie 
spolupráce dôležitých globálno-
-vzdelávacích aktérov na Slovensku.

Náš ďalší projekt nadväzuje na 
svojho predchodcu Učíme (sa) 
v globálnych súvislostiach. Zameriava 
sa na podporu učiteľov v rozvoji 
ich zručností v oblasti globálneho 
vzdelávania a to prostredníctvom 
predmetových metodických príručiek 
a školení. Projekt začal v novembri 
2017, a jeho hlavná časť sa zrealizuje 
do konca roka 2018. Funguje vďaka 
podpore DEAR.
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Slovensko: 
Romantické násilie 
a ako predchádzať 
extrémizmu 
vzdelávaním 
učiteľov a žiakov

V roku 2017 sme zareagovali na 
nárast podpory extrémistických strán 
a hnutí, ktorý nie je trendom iba 
na Slovensku. Inšpirovala nás kniha 
Romantické násilie, ktorá opisuje 
osobný príbeh bývalého amerického 
skinheada Christiana Piccioliniho, 
jeho cesty k pravicovému 
extrémizmu, ale aj postupný návrat 
zo sveta nenávisti. Začali sme k nej 
pripravovať metodickú príručku. Tá 
ponúka sériu vyučovacích aktivít, 
ktoré reagujú na témy akými sú 
príčiny radikalizácie mladých ľudí, 
extrémizmus, diskriminácia či 
občianska angažovanosť. Na konci 
roka sme zorganizovali seminár pre 
učiteľov a tí získali nové nástroje, 
ako s témou extrémizmu pracovať 
v škole.

Vďaka Ministerstvu spravodlivosti 
sa nám tiež podarilo doplniť 
filmovú databázu určenú pre školy 
o tri nové dokumentárne filmy. 
K nim sme pripravili aj metodické 
a obsahové materiály, konkrétne 
na tému extrémizmu, migrácie, 
rasovej a inej neznášanlivosti. Nové 
filmy (Zoči -voči strachu, Čakanie 
a Narodil som sa na Luníku IX) si 
objednali učitelia z viac ako stovky 
základných a stredných škôl. Okrem 
toho takmer dvadsať učiteľov 
absolvovalo víkendový seminár 
a následne na desiatich školách 
zorganizovali vzdelávacie aktivity, 
kde tieto dokumentárne filmy 
použili. Popri tom využili interaktívne 
metódy a zážitkové aktivity zo 
seminára. Tematicky sa zamerali 
na rôznorodosť a spolunažívanie 
s tými, ktorých považujeme za iných. 
Na niektorých zapojených školách 
sme tiež zorganizovali diskusie 
s odborníkmi.

Slovensko a Maďarsko: 
Bojovali sme proti 
„hejtovaniu“

Náš projekt Tackling Hate Crime 
and Hate Speech pomohol 
identifikovať trestné činy z nenávisti 
v partnerských krajinách. Vytvorili 
sme dva online nástroje, ktorými 
možno v Maďarsku a na Slovensku 
nahlasovať trestné činy z nenávisti 
a nenávistných prejavov. Spoločné 
osvedčené postupy a know-
-how sme získali z partnerských 

krajín projektu (CZ, MT, LT, PL) 
a od odborníkov z celej Európy. 
Vypracovali sme tiež porovnávaciu 
správu o právnom statuse trestných 
činov z nenávisti v partnerských 
krajinách ako aj spoločný dokument 
o osvedčených postupoch s rôznymi 
mechanizmami, ako podávať 
o takomto zločine správy. Vyškolili 
sme dokonca 20 odborníkov, ktorí 
dokážu obetiam trestných činov 
z nenávisti pomáhať.

„Film aj diskusia sa žiakom páčila 
a dokonca sme sa s hosťkou 
snažili nájsť možnosti, ako by 
sme my ako škola a žiaci mohli 
zapojiť do procesu začleňovania 
migrantov do našej spoločnosti. 
Dohodli sme sa priebežne na 
futbalovom turnaji, nakoľko 
momentálne je v azylovom centre 
skupina chlapcov vo veku našich 
študentov, ktorí radi hrajú futbal.“

Učiteľka Gymnázia 
Alejova, 
Košice.
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Podarilo sa nám 
aj toto:
Ako by mohlo vyzerať štúdium na vysokej škole v 21. storočí? Ako vytvoriť 
z fakulty podnetné miesto, ktoré sa prispôsobuje aktuálnym trendom? A sú 
vôbec univerzity schopné reagovať na rýchlo sa meniaci svet? Aj na tieto 
otázky sme sa snažili odpovedať na našej konferencii Budúci učitelia pre 
dnešný svet, na konferencii o tom, ako učiť pre budúcnosť. Udiala sa v máji 
a mali sme plno! S hosťom Ivanom Pavlovom sme sa pozreli na stratégie, 
ktoré môžu zlepšiť naše školstvo. Diskutovali sme, v akej miere sú vysoké školy 
schopné pri príprave budúcich učiteľov reagovať na rýchlo sa meniaci svet. 
Medzi hosťami bol aj zástupca z iniciatívy Otevřeno, ktorou začali študenti na 
Masarykovej univerzite v Brne meniť vzdelávanie na svojej fakulte zdola. Na 
konferencii sa stretlo 81 ľudí z rôznych vzdelávacích inštitúcií.

Vydali sme: 

Tlačenú príručku 
Globálne vzdelávanie 
vo vysokoškolskej 
príprave budúcich 
učiteľov 

Zisťovali sme, či a do akej 
miery sú prítomné aspekty 
globálneho vzdelávania 
v študijných programoch 
pedagogických smerov 
na vysokých školách na 
Slovensku a kde by dnes 
mohol existovať priestor na 
zlepšenie situácie. Štúdiu 
sme robili v spolupráci 
s Prešovskou univerzitou, 
Univerzitou Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, Trnavskou 
univerzitou, Univerzitou 
Komenského v Bratislave 
a Univerzitou Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach.

Elektronické 
metodické 
materiály k trom 
dokumentárnym 
filmom na tému 
extrémizmu 
a neznášanlivosti
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Slovensko: 
Hľadať dôveru 
na správnych 
miestach

 
 

Viaceré výskumy ukazujú, že nás 
ovláda nedôvera. Nedôverujeme 
nikomu a ničomu - a sme v tom 
dobrí. V roku 2017 sme sa na 
festivale Jeden svet snažili hľadať 
dôveru v nás. Cez sekcie ako 
Dáta:Demokracia či Môj život 
inak sme ponúkli filmy, ukazujúce 
staronové výzvy, pred ktorými sa 
ocitajú mnohí z nás. Na piatich 
festivalových miestach v Bratislave 
a jednom v Košiciach festival 
ponúkol 62 filmov slovenskej 
i zahraničnej produkcie a opäť 
sme špeciálne premietali aj pre 
žiakov základných a stredných 
škôl. Súčasťou festivalu bolo aj 
vyše 20 diskusií a sprievodných 
podujatí pre verejnosť, na ktorých 
sa zúčastnili rôznorodí hostia 
a hostky, vrátane režisérov, režisérok, 
aktivistov, aktivistiek, novinárov, 
novinárok, analytikov a odborníkov 
a pod. Ďalších približne 15 diskusií 
s hosťami sme zorganizovali pre 
žiakov a žiačky a venovali sa najmä 
extrémizmu, migrácii a odbúravaniu 
predsudkov.

Festival Jeden svet je jediné 
kultúrno -vzdelávacie podujatie 
na Slovensku, ktoré sa komplexne 
zaoberá ľudsko -právnymi 
a globálnymi témami. V roku 2017 
ho navštívilo vyše 11 300 ľudí, z toho 
3 500 žiakov a žiačok. Po podujatí 
v Bratislave a Košiciach festival 
putoval po Slovensku. Celkovo 
zavítal do vyše 25 miest a obcí, kde 

si jednotlivé filmy prišlo pozrieť 
12 000 divákov a diváčok. Vybrané 
filmy sme zároveň počas roka 
požičiavali verejnosti. O extrémizme 
a neznášanlivosti sme v roku 2017 
debatovali so žiakmi a žiačkami 
i priamo na školách. Aj tam sa 
totiž Jeden svet rozšíril. Učiteľom 
a učiteľkám vyše 100 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.

Počas Festivalu Jeden svet 
(12.–17. 10.) sme premietali aj na 
školách. Počas dvoch dní v Košiciach 
a štyroch dní v Bratislave si žiaci 
a žiačky mohli pozrieť filmy Zoči-
-voči strachu (extrémizmus, 
ľudské práva, LGBT, homofóbia), 
Čakanie (migrácia, vzájomná 
pomoc, integrácia), Jenica a Perla 
(rovnosť príležitostí, Rómska 
menšina), V Google Veríme (dátová 
demokracia a bezpečnosť) a ďalšie. 
Celkový počet zapojených žiakov 
a žiačok bol 3 577 (z toho 2 649 
v Bratislave a 928 v Košiciach). 
Projektu sa zúčastnilo celkovo 67 
učiteľov a učiteliek zo 45 škôl. Ku 
každému premietaniu bol pozvaný 
hosť/hosťka z praxe resp. odborník/
odborníčka na danú tému. Spätná 
väzba zo strany učiteľov a žiakov 
bola veľmi pozitívna, vybrané filmy 
boli pre nich zaujímavé. Učitelia 
veľmi pozitívne hodnotili výber hostí.

Festival jeden svet
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„Festival sprostredkúva mimoriadne zaujímavé filmy 
a témy, ktoré s našimi žiakmi musíme rozoberať 
a podnecovať ich tak ku kritickému zmýšľaniu, učiť 
empatii, tolerancii.“ Študenti na otázku, čo si odnášajú 
z filmu, napísali: „Pohľad na „utečeneckú krízu“ z druhej 
strany ako sa na ňu pozerá naša spoločnosť“, „vedomosť 
o tom, aké ťažké a psychicky náročné je pre migrantov 
sa usadiť tam, kde by chceli.“

Odpoveď z dotazníka, 
prečo by učitelia odporučili premietania ďalším kolegom:
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Programy sociálnej integrácie
Slovensko: 
Zlepšovali sme 
život ľudí zo 
znevýhodnených 
komunít

Naša práca reaguje na problémy 
a potreby ľudí zo sociálne 
vylúčeného prostredia a obcí, 
v ktorých žijú. Komunitné centrá 
realizujú svoju činnosť v štyroch 
lokalitách na východnom 
Slovensku – v Roškovciach (od 
2006), Petrovanoch (od 2008), 
Sveržove (od 2009), Kojaticiach (od 
2014), ako aj v Plaveckom Štvrtku (od 
2015) na západnom Slovensku, kde 
tiež poskytujeme služby terénnej 
sociálnej práce. Špecializovanú 
kanceláriu zameranú na pracovné 
poradenstvo prevádzkujeme 
v Spišskom Podhradí.

Podstatou našej činnosti je 
orientácia na klienta. Dôležité je 
podľa nás pomáhať komplexne - 
teda zohľadniť životnú situáciu, 
možnosti a príležitosti jednotlivcov, 
rodín i celých komunít. Spoločne 
sa snažíme nachádzať východiská 
z naoko nezdolateľných bludísk 
extrémnej chudoby, dlhodobej 
nezamestnanosti, nízkej úrovne 
vzdelania či pretrvávajúceho 
napätia medzi majoritou a rómskou 
menšinou.

Snažíme sa, aby sme v komunitných 
centrách reagovali na potreby 
všetkých vekových skupín 
v komunite: najmenšie deti získavajú 
základné zručnosti a návyky 
v predškolskom klube, pre žiakov ZŠ 
pripravujeme vzdelávacie aktivity 
a doučovania. V popoludňajších 
hodinách realizujeme zábavné 
voľnočasové aktivity ľahko dostupné 
pre všetkýh klientov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia.
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Stredoškolákov a mladých ľudí 
motivujeme pri výbere povolania 
a štúdia formou kariérneho 
a pracovného poradenstva. 
Dospelých intenzívne podporujeme 
cez základné, špecializované 
a pracovné poradenstvo, ako aj 
rôznymi vzdelávacími aktivitami. 
Komunitnými podujatiami 
prepájame obyvateľov vylúčených 
lokalít s príslušníkmi majority 
a snažíme sa o to, aby si vzájomne 
porozumeli a v rámci miestnej 
komunity viedli dialóg.

Zároveň sa snažíme kombinovať 
pomoc ľuďom so snahou 
ovplyvňovať verejné politiky 
komunikáciou a spoluprácou 
s obcami, vyššími územnými 
celkami, či ministerstvami. 
Pomoc konkrétnym ľuďom teda 
kombinujeme s advokačnou 
činnosťou, aby sme prostredie pre 
sociálne začleňovanie menili aj 
systémovo.
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Spiš a Šariš: 
Mať pocit dobre 
vykonanej práce

Medzi kľúčové aktivity v roku 
2017 patril medzinárodný pilotný 
výskumný projekt HomeLab. 
Zameriavame sa na dve hlavné 
oblasti: zlepšenie podmienok 
bývania a zvýšenie miery 
zamestnanosti ľudí z 12 sociálne 
vylúčených lokalít v regiónoch Spiš 
a Šariš, v ktorých naša organizácia 
dlhodobo pôsobí. Celkovo je do 
neho zapojených 182 klientov. 
Priamo v teréne sa na ňom podieľa 
7 pracovných poradcov, 4 stavební 
poradcovia a jeden koordinátor 
sporiaceho programu a sociálnych 
služieb. Koordinátori robia široké 
spektrum činností – poskytujú 

pracovné poradenstvo, asistujú pri 
sporiacom programe a získavaní 
stavebného úveru, či zabezpečujú 
odbornú pomoc pri realizácii 
a skolaudovaní svojpomocne 
postaveného bývania.

Významnou súčasťou projektu 
je aj oslovovanie a prepájanie 
potenciálnych zamestnávateľov 
so zamestnancami, služby 
zamestnávateľom v získavaní 
a zapájaní klientov do pracovného 
procesu, ako aj spolupráca so 
samosprávami pri tvorbe a realizácii 
dlhodobo udržateľných legálnych 
riešení podpory bývania a integrácie 
nízkopríjmových skupín.

„Mnohí z našich klientov dostali 
prvýkrát príležitosť pracovať, 
zarobiť si vlastné peniaze, šetriť 
ich a mať sa lepšie. Sedem 
klientov z Kojatíc sa zamestnalo 
v podniku Foxconn v Nitre, 
ďalší štyria pracujú v miestnych 
občianskych hliadkach.“

Mária Lichvárová 
odborná garantka, KC Kojatice

„Prvýkrát v živote som mala 
možnosť pracovať. Do Nitry som 
odišla s manželom, bývali sme 
spolu a pracovali v jednej firme. 
Dokázali sme si pekne zarobiť 
a úspory aj odložiť. Už by som 
nechcela robiť aktivačné práce 
za 63 eur na celý mesiac.

Monika, 
obyvateľka Kojatíc
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Slovensko 
Mať strechu 
nad hlavou

V roku 2017 sa naplno rozbehla 
svojpomocná výstavba 
nízkonákladových rodinných domov 
pod taktovkou našej dcérskej 
organizácie Projekt DOM.ov, ktorú 
sme v roku 2016 založili v spolupráci 
so Združením pre lepší život 
a Slovenskou sporiteľňou.

Súčasné aktivity Projektu DOM.ov 
vychádzajú z doterajších pilotných 
modelov testovaných v predošlom 
desaťročí v mimovládnom sektore, 
pričom však pôžičky dnes financuje 
najväčšia slovenská banka podľa 
štandardných podmienok ako svojim 
iným klientom.

Samotnej pôžičke a výstavbe 
predchádza dlhý proces prípravy 
územia a infraštruktúry, ktorý 
zároveň využívame na prípravu 
a aktivizáciu klienta – jeho 
motivovanie, vzdelávanie, 
oddlžovanie a kľúčové obdobie 
sporenia počas minimálne 
jedného roka, ktoré osvedčia jeho 
motiváciu a schopnosť neskôr 
pôžičku pravidelne a riadne splácať. 
Poslednou podmienkou pre získanie 
úveru je nemať exekúcie a mať 
pravidelný oficiálny príjem z práce – 
samotná výstavba je tak veľkým 
motivátorom pre obrovské zmeny 
v živote klientov.

Výstavba spolu 20 domov sa v roku 
2017 rozbehla v obciach Kojatice, 
Rankovce, Frička a Lenartov, 
pričom ďalšie desiatky klientov sa 
do projektu zapojili sporením pre 
budúcu výstavbu.

Slovensko 
Rozmýšľame nad 
tým, čo vyrastie 
z našich detí

Jedným z najväčších problémov 
sociálnych get je, že ľuďom 
v nich chýbajú pozitívne vzory – 
v lokalitách, kde pôsobíme, deti 
často snívajú o povolaní „aktivačné 
práce“. Nedokážu si predstaviť, že 
by mohli dosiahnuť aj niečo iné. 
Rómovia v ich okolí mnohokrát totiž 
žiadnu inú prácu nemajú.

Viac ako 70 detí a mladých 
z našich komunitných centier 
dostalo v rámci projektu Hodina 
deťom (podporenom Nadáciou 
deti Slovenska) príležitosť spoznať 
a vyskúšať si rôzne povolania. Stretli 
sa tak s rôznymi remeselníkmi, 

robotníkmi či zamestnancami 
v oblasti služieb, naučili sa, ako sa 
kuje železo, pečie chlieb, strihajú 
vlasy, alebo čo je úlohou policajta.

Projekt viacerých z nich inšpiroval 
pokračovať v štúdiu na strednej 
škole. V rámci projektu sa zároveň 
podarilo vytvoriť aj metodiku pre 
kariérne poradenstvo, ktorá bude 
slúžiť ako pomôcka v komunitných 
centrách Človeka v ohrození, ale 
ponúkame ju aj iným centrám 
a sociálnym pracovníkom. 

„Návštevy rôznych 
zamestnávateľov, remeselníkov 
a potenciálnych škôl, ktoré môžu 
ukončiť, bol pre deti ozaj veľký 
zážitok. Sami sme nečakali, aký 
veľký vplyv to na nich bude mať.“ 

Paulína Oravcová, 
odborná pracovníčka, 
KC Roškovce
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Kojatice: 
Vďaka našej 
pomoci dostali 
šancu začať 
odznova

Mnoho ľudí v núdzi sa pre 
nerozvážne rozhodnutia, zle 
nastavenú legislatívu, či chýbajúcu 
finančnú gramotnosť dostane do 
bezvýchodiskovej situácie, v ktorej 
čelí aj niekoľko tisíc eurovým dlhom. 
Dlhé roky bola existencia týchto 
dlhov neriešiteľným problémom – 
klienti boli napriek veľkej snahe 
odsúdení na vylúčenie z trhu práce, 
keďže z oficiálneho príjmu by im 
exekútor po dlhé roky strhával veľkú 
väčšinu.

Zmena legislatívy v oblasti 
osobného bankrotu vyslobodila 
potenciálne tisícky klientov z tohto 
začarovaného kruhu.

V Kojaticiach sa nám podarilo 
oddlžiť prvého klienta 
prostredníctvom osobného 
bankrotu. V spolupráci s pobočkou 
Centra právnej pomoci v Prešove 
sa nášmu tímu po polročnom 
úsilí podarilo oddlžiť klienta, ktorý 
bol v hmotnej núdzi a hrozili mu 
exekúcie. Zároveň sme boli schopní 
začať mu hľadať legálnu prácu.

Spiš: 
Kúsok Európy 
pod Spišským 
hradom

V auguste 2017 zorganizovali naši 
dobrovoľníci prvý ročník festivalu 
Európa pod hradom v Spišskom 
Podhradí. Do prípravy sa zapojilo 
28 dobrovoľníkov z viacerých 
európskych krajín ako aj mladí 
Rómovia z komunitného centra 
v Roškovciach. Vystúpenia umelcov, 
tematické stánky, výstavy výtvarných 
diel, premietanie filmov, diskusie 
i aktivity pre deti vytvorili priestor 
na to, aby sa miestni priblížili nielen 
k Európe, ale aj k sebe navzájom.

„Hlavnou myšlienkou podujatia 
bolo spojiť ľudí z rôznych oblastí 
a ukázať, že nezáleží na tom, akí 
sme rozdielni -  pokiaľ dokážeme 
spolupracovať, vieme vytvoriť 
čosi  výnimočné.“

Chiara, 
organizátorka festivalu Európa 
pod hradom a dobrovoľníčka  
z Talianska

Slovensko: 
Mladí 
spoznávajú 
svet

Segregované lokality sú často 

uzavretým miestom. Je ťažké 

dostať sa dnu, no ešte ťažšie dostať 

sa z tohto sveta von. Mnohé deti 

a mladí z vylúčených lokalít, kde 

sídlia naše komunitné centrá, 

nemajú rovnaké možnosti na 

cestovanie a spoznávanie sveta, 
ako ich rovesníci. V rámci Európskej 
dobrovoľníckej služby tak prichádza 
„svet“ k nim. Mladí ľudia z rôznych 
európskych krajín sa na rok stávajú 
súčasťou komunitného centra - 
približujú deťom svoje kultúry, 
tradície, zvyky, venujú im svoj čas, 
energiu, učia ich angličtinu a pre 
mnohých z nich sa stávajú vzorom. 
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„Klient dostal šancu na 
nový začiatok. Veľa ľudí zo 
sociálne vylúčených lokalít 
je v podobnej situácii – pre 
zlé rozhodnutia z minulosti 
balansujú na pokraji chudoby. 
Z tohto začarovaného kruhu sa 
nevedia dostať. Na to, aby to 
dokázali, potrebujú podporu, 
pomoc s administratívou či 
sprevádzanie do inštitúcií, ktoré 
im v našom komunitnom centre 
poskytujeme.

Vlado Kosturák, 
odborný pracovník KC Kojatice.



Slovensko: 
Zo života 
komunitných 
centier

„Vďaka netradičným aktivitám 
akými sú joga, kurz angličtiny pre 
dospelých či besedy o cestovaní 
sa o činnosť Komunitného centra 
začali zaujímať aj ľudia z majority. 
Zapájajú sa aj do iných aktivít, 
v ktorých majú možnosť zažiť 
priamy kontakt s rómskymi deťmi. 
Tie ukázali svoju šikovnosť pri 
tvorivých dielňach či kultúrnych 
podujatiach. Vystúpenie Šaša 
Maroša bolo peknou komunitnou 
aktivitou, kde sa stretli všetky deti 

z Plaveckého Štvrtka a spoločne 
sa zabávali.“ KC Plavecký Štvrtok 
(Zuzana Konečná, odborná 
garantka)

„Projekt S kamerou cez hory, 
podporený Karpatskou nadáciu, bol 
jedným z úspešných projektov roku 
2017. Aj vďaka nemu si vytvorili naše 
deti lepší vzťah k prírode. V rámci 
celodenných výletov sme boli na 
turistike, navštívili sme čističku 
odpadových vôd, triedičku odpadov, 
továreň na balenie minerálnych 
vôd a absolvovali viaceré prednášky 
o životnom prostredí. Deti, ktoré 
sa do projektu zapojili, začali 
na poriadok a čistotu prostredia 

upozorňovať aj iné deti z osady.“ 
KC Roškovce (Paulína Oravcová, 
odborná pracovníčka)

„Komunitnými aktivitami sa snažíme 
osloviť všetkých ľudí, majoritu 
i minoritu, a tiež všetky vekové 
kategórie. Výbornou aktivitou boli 
spoločná opekačka alebo sledovanie 
futbalového zápasu. Aj takéto akcie 
vytvárajú priestor na to, aby sa ľudia 
porozprávali o problémoch, ktoré 
ich trápia z rôznych strán a spoločne 
hľadali riešenia.“ KC Petrovany 
(Lukáš Andrejčák, odborný 
pracovník)

„Deti z komunitného centra Sveržov 
sa pod vedením dievčenskej skupiny 
z neďalekej obce dali na umeleckú 
dráhu. Pravidelne sa stretávajú 
a trénujú gospelové piesne, ktorými 
potom spríjemňujú podujatia 
v obci i dlhé chvíle starších ľudí 
v domovoch pre seniorov. Decká 
spievanie a hranie nielen baví, ale aj 
formuje.“ KC Sveržov (Marián Dudra, 
odborný pracovník)

„Počas celého leta sme spolu 
s deťmi zbierali aj pestovali bylinky 
a tiež zeleninu vo vyvýšených 
záhonoch. Bylinky sme následne 
sušili. Robili sme aj med z púpavy 
a tiež sirup z bazy. Náš vlastný 
čaj sme si počas celej zimy varili 
v centre, ale aj rozdali naším 
partnerom a priaznivcom.“ KC 
Sveržov (Marián Dudra, odborný 
pracovník)

„V roku 2017 robil tím lekára 
Vargu rozsiahly výskum hluchoty 
u rómskej populácie v Roškovciach. 
Vyšetrenia občanov ukázali, že 
mnoho z nich trpí genetickou 
poruchou sluchu, sú nepočujúci 
alebo nedoslýchaví. Tieto 
zistenia nám značne pomôžu pri 
ďalšej činnosti v komunitnom 
centre nakoľko sme s klientmi 
v každodennom kontakte.“ KC 
Roškovce (Paulína Oravcová, 
odborná pracovníčka)
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Dary a zbierky

2% daní 
z príjmu
Aj v roku 2017 sme sa obrátili na verejnosť so žiadosťou 
o podporu našej práce prostredníctvom poukázania 
2 % z dane z príjmu za rok 2016. Takto sa nám podarilo 
získať 11  262,59 eura.

Vyzbierané prostriedky sme v roku 2017 využili 
na projekty zamerané na vzdelávanie mladých na 
Slovensku, poskytovanie sociálnej pomoci, ako aj na 
dlhodobé projekty podporujúce ochranu ľudských práv. 
Počas roka 2017 sme získané príspevky použili na:

• projekty podporujúce vzdelávanie mladých na 
Slovensku (475 €), konkrétne na propagáciu 
vzdelávacieho projektu pre stredoškolákov „Who else?“,

• poskytovanie sociálnej pomoci (3 205 €) v piatich 
Komunitných centrách našej organizácie,

• organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej 
činnosti (1 503,36 €), a to najmä na zabezpečenie 
pobytu a logistiky dobrovoľníčok v Keni,

• ochranu ľudských práv (1 939,79 €), vzdelávaniu 
a zvyšovaniu povedomia o tejto problematike bol 
venovaný náš Medzinárodný festival dokumentárnych 
filmov Jeden svet 2017,

• podporu vzdelávania zamestnancov n. o. Človeka 
v ohrození (2 111,16 €),

• prevádzkové náklady našej organizácie, akými sú 
napríklad telefón, kancelárske potreby či nájomné 
a na rozvoj našej organizácie, aby sme zabezpečili 
dlhodobú udržateľnosť našich aktivít (2 028,28 eura);

Verejná zbierka 
SOS Človek
V roku 2017 sme prostriedky z verejnej zbierky SOS 
Človek v sume 31 285,92 eura použili na:

• poskytovanie humanitárnej pomoci utečencom 
v gréckom Solúne a na ostrove Lesbos (4 902,26 €)

• na pomoc pre vnútorných vysídlencov a komunity 
postihnuté prebiehajúcim konfliktom v Iraku 
(16 571,95 €),

• nákup zimného oblečenia, obuvi, prikrývok a ďalších 
potrieb pre utečencov v Libanone (9 811,71 €), 
kde sme spolu s partnermi projektu pomohli 
20 000 utečeneckým rodinám prežiť zimné obdobie.

Postavme 
triedu pre 
deti v Iraku

Vďaka darcom z crowdfundingovej 
výzvy Startlab v lete 2017 sme získali 
5 131 eur na výstavbu školy v Iraku. 
Školu v irackej Bawize sme dokončili 
v roku 2018 a v súčasnosti ju 
navštevuje 1 600 detí. V 17 triedach 
vyučuje 45 učiteľov.

VÝZVA STARTLAB 
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Ďalšie dary 
a príspevky 
od našich darcov

Našu prácu podporili aj ďalší darcovia. Prostriedky od 
našich individuálnych a firemných darcov vo výške 
13 798,83 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, keď 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 2017 našu prácu 

pravidelní darcovia podporili sumou 
27 822,31 eur.

Príspevky z Klubu priateľov vo výške 
1 035 eur sme využili na organizáciu 
pomoci, nové projekty a rozvoj 
organizácie. Konkrétne na logistické 
zabezpečenie projektov, získavanie 
ďalších členov Klubu priateľov 
a administráciu starostlivosti 
o našich darcov. Vďaka týmto 
pravidelným darom môžeme našu 
prácu robiť dlhodobo a s istotou.

Ďakujeme všetkým členom Klubu 
priateľov za pravidelnú podporu!

Skutočný 
darček 
 
 
 

 
 

V roku 2017 sme spustili náš 
charitatívny e-shop Skutočný darček. 
Naši podporovatelia si v ňom môžu 
vybrať „skutočný darček“, napríklad 
skutočnú kozu, ovcu, záchod, 
doučovanie, či iné zaujímavé a pre 
nás zdanlivo obyčajné veci. Tie 
však dokážu zmeniť životy ľudí 
na nepoznanie. Okrem toho, že 
darmi pomôžu ľuďom, ktorí pomoc 
potrebujú, môžu podporovatelia 
venovať darovací certifikát svojim 
blízkym, priateľom či známym 
k narodeninám alebo pod vianočný 
stromček. Darcovia kúpia darček 
a my ním pomôžeme tam, kde to 

ľudia najviac potrebujú. E-shop mal 
úspech najmä v období Vianoc, 
darcovia si zakúpili 2 140 darčekov 
v hodnote 41 338,25 eur.

Vyzbierané peniaze postupne 
v priebehu roku 2018 využijeme 
v štyroch oblastiach: školstvo, 
obživa, voda, Slovensko. Náš 
charitatívny e-shop je však 
k dispozícii v priebehu celého roka, 
prehľad „skutočných darčekov“ aj 
viac informácii, ako darovať alebo si 
vybrať pre vás vhodný typ certifikátu, 
nájdete na www.skutocnydarcek.sk.
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Výnosy

Náklady

Výnosy 2017 spolu za Človek v ohrození, o.z. a Človek v ohrození, n.o.

Náklady 2017 spolu za Človek v ohrození, o.z. a Človek v ohrození, n.o.

VEREJNÉ ZDROJE
zdroje Európskej únie
Štátny rozpočet SR
ďalšie verejné zdroje

SÚKROMNÉ ZDROJE
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

OSTATNÉ (ÚROKY, KURZ. ZISKY A POD.)

VÝNOSY SPOLU

646 377,25
140 630,25
486 126,77
19 620,23

442 531,73
353 272,81
23 209,72
38 012,70

5 725,81
22 310,69

9 524,69

735,48

1 099 169,15

HUMANITÁRNA POMOC
Irak
Libanon
Grécko
Ľudia na úteku na Balkánskej trase
ďalšie projekty a aktivity

PROGRAMY SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE
Plavecký Štvrtok
Kojatice
Sveržov
Roškovce a Spišské Podhradie
Petrovany
Európska dobrovoľnícka služba
Sociálna ochrana detí
Bývanie
ďalšie projekty, vzdelávanie a aktivity

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA
Keňa
Irak
Kuba
dobrovoľníctvo
ďalšie projekty a aktivity

PODPORA ĽUDSKÝCH PRÁV
Festival dokumentárnych filmov 
Jeden svet 
Romantické náslilie
Riešenie trestných činov z nenávisti 
a prejavov nenavisti

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE
Budúci učitelia pre dnešný svet
Svet medzi riadkami
Práca s mládežou
ďalšie projekty a aktivity

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

VÝNOSY SPOLU

64 563,41
16 571,95

9 811,71
4 902,26

13 798,83
19 478,66

329 489,19
30 449,76
35 268,43
36 069,02
25 199,07
26 991,12
53 171,91
9 300,00

76 443,22
36 596,66

313 764,45
12 865,86

177 061,93
85 383,04
25 462,32
12 991,30

244 754,39
80 635,53

5 510,36

158 608,50

54 799,78
11 259,52
14 803,81
19 588,62

9 147,83

102 027,57

1 109 398,79
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Verejné zdroje 

58,8 %
Súkromné zdroje 

40,3 %
Vlastná činnosť 

0,9 %
Ostatné 

0,1 %

Humanitárna pomoc 

5,8 %
Programy sociálnej 
integrácie 

29,7 %
Rozvojová spolupráca 

28,3 %
Podpora ľudských práv 

22,1 %
Globálne vzdelávanie 

4,9 %
Ďalšie náklady 

9,2 %



Ľudia
Tím Človeka v ohrození v roku 2017 tvorili:

Riaditeľ 
Braňo Tichý

Oddelenie humanitárnej 
pomoci a rozvojovej 
spolupráce 
Michaela Guldanová 
Dana Mareková 
Andrea Najvirtová 
Monika Svetlíková 
Marek Šimon

Festival Jeden svet 
Nora Beňáková  
Peter Ivanič 
Eva Martiníková  
Daniela Mužíková

Oddelenie globálneho 
vzdelávania
Peter Ivanič
Juraj Jančovič 
Katarína Karcolová
Gabriela Mezeiová 
Lenka Putalová

Finančné oddelenie
Lucia Kročilová
Silvia Macalová 
Libuša Roblová
Lívia Sedíleková
Lenka Sobotová

Oddelenie fundraisingu a PR
Jana Fedáková 
Zuzana Horníková
Tereza Huczálová 
Alexandra Kubizniaková
Petra Oravcová

Programy sociálnej 
integrácie
Lukáš Andrejčák
Zuzana Balážová 
Marián Dudra
Daniela Ficová
Vladimír Frický 
Milena Fulajtárová
Ondrej Gliganič 
Iva Grejtáková 
Anna Ivana Hauserová
Jarmila Holubová
Margita Horváthová 
Slavka Chovancová 
Veronika Jenčová
Jana Kellnerová 
Alena Knebl
Zuzana Konečná 
Vladimír Kosturák
Jaroslava Krukárová
Mária Lichvárová
Milan Makula 
Iveta Maľarová 
Petra Melikantová 
Anna Moravcová 
Mária Mydliarová
Paulína Oravcová
Mária Partlová
Dávid Polák
Zuzana Poláková
Zuzana Réveszová
Petra Slováková
Ivana Suchaničová
Ferko Turták
Martin Vavrinčík
Julka Vitalisová
Mária Vraňuchová
Lenka Zápotocká

EVS – Programy sociálnej 
integrácie
Chiara Falcone
Gabriele Marsilli
Andrés Martino
Anna Rabko
Oľga Shebanova
Paolo Tritto
Andrés Troitiňo
Sarah Wittkowske

Dobrovoľníci, 
dobrovoľníčky, stážisti, 
stážistky
Diana Burgerová
Hana Dubovská 
Matúš Ferienčík
Asena Filková
Ivana Godulová
Ivana  Gregorová
Katarína Holéciová
Anna Jarolínová
Lucia Kopuničová
Eva Laciková
Rudolf Leška
Jerzy Leško
Martina Ligurská
Zuzana  Lichardusová
Ludmila Majovsky
Patrik Maľar
Aneta Mikulíková
Zuzana Prostredníková
Veronika Remeselníková
Nikola Sadloňová
Katarína Sámelová
Tomáš Sedílek 
Barbora Sedílek Valentová 
Monika Sedláková 
Helena Sisková
Dalibor Tulej
Ľudovít Tulej
Patrik Tulej 
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Človek v ohrození, n.o.

Baštová 5, 811 03 Bratislava
info@clovekvohrozeni.sk

02/554 222 54

www.clovekvohrozeni.sk

www.facebook.com/clovekvohrozeni

www.twitter.com/clovekvohrozeni

www.jedensvet.sk

www.globalnevzdelavanie.sk

Autori fotografií: Andrej Bán,
Martin Črep, Zuzana Halánová,
Tomáš Halász, Daniel Laurinc
a archív Človeka v ohrození




