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Milí priatelia,
milé priateľky,
pri našej práci verejnosti denne odpovedáme
na množstvo otázok súvisiacich s tým,
čo robíme. Jedna z nich sa však opakuje
najčastejšie: „Prečo radšej nepomáhate na
Slovensku? Najskôr pomôžte tu a až potom
vonku.“ Rozumiem, že mnohí si nemôžu pamätať našu humanitárnu pomoc po ničivých
záplavách v rokoch 2004, 2007 a 2010. Na
Zemplíne, Spiši i na hornej Nitre sme vtedy
vďaka verejným zbierkam pomohli tisíckam
rodín a desiatkam obcí pri rekonštrukcii
zničených domov, obecných úradov a škôl.
Na Slovensku však dlhé roky pomáhame aj
inak. Prevádzkujeme 5 komunitných centier,
ktoré pomáhajú tým najchudobnejším rodinám postaviť sa znova na vlastné nohy.
Deťom pomáhame s doučovaním, dospelým s hľadaním práce a riešením bývania.
Okrem toho vzdelávame slovenských učiteľov, aby vedeli našim deťom odovzdávať
vedomosti a zručnosti potrebné pre život
v 21. storočí. Prinášame do tried dôležité
témy, ktoré sa nás všetkých týkajú,
a podporujeme zlepšovanie kvality nášho
školstva. Dohromady tvorí naša práca
na Slovensku viac ako polovicu všetkých
našich operácii a sme na to patrične hrdí.
Rovnako tomu bolo aj v roku 2018. Desiatkam našich klientov, ktorí boli dlhodobo
nezamestnaní, sme pomohli nájsť a udržať si
prácu, vďaka čomu sa zlepšuje život celých
rodín. Tisícky hodín sme strávili prácou
s deťmi z chudobných komunít, vďaka čomu
sa im výrazne lepšie darí v škole. Stovky
učiteľov sa zúčastnili našich vzdelávacích
seminárov a ďalšie stovky používajú metodické materiály, ktoré sme pre nich pripravili.
Tisíce študentov videli dokumentárne filmy,
ktoré im priamo pred oči prinášajú realitu
často vzdialených oblastí a tém, a mali šancu o nich diskutovať so slovenskými odborníkmi. Toto všetko (a mnoho ďalšieho) sa
nám podarilo v roku 2018 na Slovensku.
V DNA našej organizácie však stále zostáva aj pomoc v tých častiach sveta, ktoré
najviac sužujú konflikty a chudoba. Pomoc
doma a v zahraničí sa predsa nijako nevylučuje. V roku 2018 sme pomáhali deťom,

ktoré poznačili vojna či chudoba, vrátiť sa naspäť
do škôl. V utečeneckých a chudobných komunitách
v Libanone sme pripravovali sýrske aj libanonské
deti na návrat do školských lavíc a pomáhali sme im
s učivom, zatiaľ čo v severnom Iraku sme dokončili
rekonštrukciu ďalšej školy zničenej vojnou. V Keni
sme vďaka vianočnej kampani Skutočný darček
pomohli začať farmárčiť viac ako 160 rodinám, ktoré
boli nútené utiecť zo svojich pôvodných obydlí. Na
Kube a v Albánsku sme podporili miestne komunity,
aby sa viac angažovali vo veciach verejných, ktoré sa
priamo dotýkajú ich života. V Moldavsku sme podporovali aktivizáciu mladých a okrem iného sme otvorili
aj dve klientske centrá, ktoré obyvateľom uľahčujú
život. Na Filipínach a v Mjanmarsku sme rozbehli projekt zbližujúci miestne komunity, ktoré boli rozdelené
násilím a konfliktami. Toto všetko (a mnoho ďalšieho)
sa nám podarilo v roku 2018 vo svete.
Nič z toho by sa však nepodarilo bez Vašej neutíchajúcej podpory. Takmer tisíc pravidelných podporovateľov Človeka v ohrození. Stovky ľudí, ktorí si nakúpili
Skutočné darčeky. Stovky darcov, ktorí nás počas
roka podporili jednorázovo. Všetci títo ľudia pomáhajú s nami – bok po boku. A my sme za ich podporu
neskonale vďační. Aj v roku 2018 sa nám vďaka tejto
podpore darilo spoločne robiť svet o trošku lepším.
Príjemné čítanie.
Braňo Tichý
riaditeľ Človeka v ohrození
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o nás

humanitárna
pomoc

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.

LIBANON
V Libanone vzdelávame deti a mladých,
aby mali šancu na lepšiu budúcnosť.
Počet obyvateľov v Libanone za posledných
10 rokov narástol o približne 1,5 milióna ľudí,
ktorí utiekli zo Sýrie. Také množstvo ľudí
v takej malej krajine, ktorá sa spamätáva
z vlastných konfliktov, je mimoriadne
zaťažujúce pre ekonomický, sociálny,
zdravotný aj vzdelávací systém. V našich
projektoch v Bejrúte a v Akkare sme sa
snažili v roku 2018 zmierniť vplyv sýrskej
krízy na budúcnosť detí a mladých, ale tiež
podporiť miestne rodiny v ťažkej životnej
situácii. Či už išlo o rodiny a deti spomedzi
sýrskych utečencov a utečenkýň, alebo
z chudobných libanonských komunít.

Našim 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.

Krajiny, kde sme dosiaľ pôsobili:
Česko

Rumunsko

Bielorusko
Moldavsko

Bosna a Hercegovina

Čečensko
Gruzínsko
Irán

Srbsko
Kosovo

Haiti

Grécko

Palestína

Irak
Libanon

Nepál
Čína

Severný Libanon: Akkar

Filipíny
Pakistan

Afganistan

Kuba

Barma
Indonézia

Srí Lanka
Južný Sudán
Keňa

Projekty podporil
svojimi prostriedkami SlovakAid.
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Vo východnej časti Bejrútu sa nachádza utečenecký
tábor Shatila, v ktorom žijú tisíce ľudí vo veľmi
náročných podmienkach. Vojna naruší všetko, vrátane školskej dochádzky, a tak sme s partnerskou
organizáciou SB Overseas sprístupnili vzdelávanie
pre deti, mládež aj ich rodičov. 279 detí sme zapojili
do vyučovacieho procesu a pomohli sme im, aby
v ňom aj zostali. Deťom sme poskytovali aj psychosociálnu podporu, aby sme im pomohli spracovať
traumatizujúce zážitky. 286 mladým dievčatám,
ktoré vypadli zo školskej dochádzky, sme poskytli
kurzy, ktoré im pomôžu nájsť si prácu. Ženám, ktoré
potrebujú podporu, sme dali kurzy písania a čítania
v arabskom a v anglickom jazyku. Rodičom sme
poskytovali poradenstvo a udržiavali s nimi pravidelný kontakt. Naším hlavným cieľom bolo znížiť
negatívny dopad vojny na budúcnosť tejto generácie, ale tiež prispieť k dobrým vzťahom medzi
miestnymi komunitami.

Ukrajina

Slovensko

Albánsko

Bejrút: Tábor Shatila

Na severe Libanonu, pozdĺž hranice so Sýriou, sa nachádza vidiecka oblasť
Akkar – jedna z najmenej rozvinutých častí krajiny. V roztrúsených utečeneckých táboroch, ale aj v chudobných libanonských komunitách žijú stovky
rodín, ktorých deti nechodia do školy. Tieto rodiny sme navštevovali, aby sa
dozvedeli o možnostiach vzdelávania pre svoje deti. Napriek nepriaznivým
zmenám libanonskej politiky v oblasti štátneho vzdelávania sme do verejných škôl a do programov zrýchleného vzdelávania zapísali viac ako 200
detí. Okrem toho sme doučovali približne 300 detí, aby sa udržali v školách
a zlepšili si výsledky. Vďaka vzdelávaniu majú sýrske a libanonské deti
možnosť vybudovať si lepšiu budúcnosť.
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Deti, mládež a ich rodiny, s ktorými pracujeme
vďaka svojej chuti do života a radosti z prítomného
okamihu opakovane dokážu víťaziť nad nešťastím,
ktoré im priniesli vojna v Sýrii a chudoba v libanonských táboroch. Mnohé rodiny vychovávajú
svoje deti vo veľmi zložitých podmienkach, kde
napríklad z vodovodov tečie slaná voda, zdravotná starostlivosť je nedostupná a príjem rodín
nepostačuje na základné potreby. Väčšina našich
kolegov a kolegýň v Libanone pracuje s obdivuhodným nasadením a mnohí zažili vojnu aj vysídlenie. Vďaka našim projektom môžu deti a mládež
z najzraniteľnejších komunít získavať lepšie vzdelanie, kľúčové pre ich budúcnosť, a vysporiadávať
sa s traumami z minulosti aj prítomnosti.

IRAK

Vrátili sme stovky
detí do školských
lavíc
Zummar

Viola Ternényová
Koordinátorka projektu, Človek v ohrození

Hurá do školy!
Vďaka darcom Skutočného darčeka
sme okrem našich stálych projektov
mohli pre deti v Akkare zorganizovať
aj špeciálnu letnú školu. Čo všetko
sme zo Skutočných darčekov mohli
zabezpečiť?

3 miestnych učiteľov

pre dennú letnú školu, ktorú
navštevovalo 49 detí od 7 do
15 rokov (z toho 31 dievčat);

každý z učiteľov spolu
odučil 40 hodín, vždy 2 hodiny

Ozbrojené konflikty v regióne
ovplyvnili nielen Sýriu, ale aj ďalšie
krajiny, vrátane Iraku. Aj tu sa
nepriamymi obeťami stávali deti,
ktoré nemohli chodiť do škôl.
Rodiny, ktoré boli vnútorne vysídlené, museli školskú dochádzku
svojich detí prerušiť. Mnohé školy
boli zničené a v niektorých
oblastiach boli pod nadvládou
militantných skupín. Tak tomu
bolo aj v oblasti Zummar, ktorú
istý čas ovládal tzv. Islamský štát.
V oblasti sme rozdelili školské pomôcky a nový nábytok do piatich
škôl. V škole, ktorá už nezvládala
počet detí, v dedine Tebat Reyah,
sme dobudovali päť nových tried.
Namiesto očakávaných 720 detí
ich ale v deň D prišlo oveľa viac.

Situácia bola vďaka obrovskej
podpore slovenskej verejnosti
nakoniec úspešne zvládnutá a deti
dnes môžu opäť sedieť v školských
laviciach.

Projekt v Iraku
podporil svojimi
prostriedkami
SlovakAid.

Vyškolili sme učiteľov a učiteľky na
prácu s traumatizovanými deťmi,
pripravili sme nielen triedy, ale aj
voľnočasové aktivity a snažili sme
sa, aby deti vďaka našim činnostiam
postupne prekonávali strašné zážitky. Aj tieto deti tak budú mať väčšiu
šancu zlepšovať svoje okolie a odolávať extrémistickým tlakom. Spoločne
sme pomohli až 1452 deťom.

denne, 5 dní v týždni, na dvoch
rôznych miestach v Akkare;

medzinárodní dobrovoľníci

mohli deťom venovať každý deň
jednu hodinu oddychových aktivít
v centre pre sýrske a libanonské
deti a rodiny R&R Peace Centre;

kancelárske potreby,

s ktorými mohli učitelia pripravovať
a realizovať svoje učebné plány, a to
nielen v lete, ale aj s školského roka;

profesionálnu tlačiareň

do R&R Peace Centre, vďaka ktorej
mohli učitelia kopírovať učebné
materiály a ktorá je veľkou pomocníčkou aj pri doučovaní a ďalších
vzdelávacích aktivitách počas
celého školského roka.
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Záchodmi k lepšej
školskej dochádzke
Jedným z prvých Skutočných darčekov,
ktoré sme odovzdali, boli novučičké záchody
v škole v Tebat Reyah, v regióne Zummar.
Práve nefunkčné alebo neexistujúce záchody v školách sú v oblastiach poznačených
vojnou často dôvodom, pre ktorý deti a najmä dievčatá do škôl nechodia. Tak tomu
bolo aj v škole, v ktorej sme postavili nové
triedy. Vďaka Skutočným darčekom sme
mohli vybudovať nové záchody a odstrániť
ďalší z dôvodov, pre ktoré by deti nemohli
školu navštevovať. Projekt sme realizovali
v spolupráci s našou partnerskou organizáciou Člověk v tísni, o.p.s.
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KUBA

rozvojová
spolupráca

Boj za nezávislú
občiansku spoločnosť
stále pokračuje

KEŇA

Exotický karibský ostrov, obľúbený pre
povestnú krásnu prírodu a usmiatych ľudí,
čelí závažným spoločenským výzvam. Na
ostrove stále pretrváva silné potláčanie
slobody slova a vláda vystavuje nezávislých
novinárov, ľudsko-právnych a občianskych
aktivistov silnému tlaku a represáliám.

Skutočné darčeky
v Keni premieňajú
celé komunity.

Našou snahou je, aby sa k obyvateľom
dostávali nezávislé informácie a pomoc
v núdzi. Preto sme podporili prácu nezávislých novinárov, akademikov, študentov,
farmárov, pracovníkov knižníc a právnikov.

Minulý rok sme v Keni distribuovali množstvo Skutočných darčekov, ktoré pomohli
932 ľuďom. S pomocou partnerskej organizácie NECOFA, ktorá miestne komunity pozná ako vlastnú dlaň, sme mohli
podporiť 161 vnútorne vysídlených rodín
v troch dedinách v centrálnej Keni – Asanyo,
Kamuri a Managu. Tieto rodiny boli obeťami
povolebného násilia v rokoch 2007 a 2008,
po ktorom boli nútené opustiť svoje
domovy. Po niekoľkých rokoch v slumoch,
kde žili v hrozných podmienkach, im vláda
pridelila prázdne pozemky, na ktorých si
môžu znova budovať svoje životy.
Jedinou možnosťou živobytia je pre ne
farmárčenie, na ktoré ale nemali žiadne
vstupné prostriedky. Vďaka ľuďom, ktorí si
kúpili Skutočné darčeky z kategórie Obživa, sme im mohli odovzdať kozy, sliepky,
sadenice stromov a hlinené piecky a naučiť

ich ako s danými darčekmi čo najlepšie
zaobchádzať. Do rodín sme odovzdali aj
solárne lampy, ktoré sú bezpečnejšie ako tie
petrolejové, poskytujú viac svetla a umožnia
deťom robiť si večer domáce úlohy.
Okrem vnútorne vysídlených obyvateľov
pracujeme aj s menšinou Ogiek, ktorej
domovom je lesná oblasť Mau a ktorí
musia dlhé roky bojovať o svoje územia.
Ogiekovia sú zruční včelári a včelie produkty pre nich predstavujú dôležitý zdroj
obživy. Vďaka Skutočným darčekom sme
im mohli okrem iného odovzdať napríklad
aj moderné a efektívnejšie včelie úle,
s ktorými môžu pracovať aj ženy. K tým
pôvodným bolo totiž potrebné vyliezť až do
korún stromov! Poskytli sme im tiež rôzne
včelárske pomôcky a školenia.

Aj v roku 2018 sme prispeli k tomu, aby
mohli naše partnerské organizácie na
ostrove publikovať, vzdelávať, organizovať
podujatia, workshopy a debaty na témy,
ktoré súčasný režim nepodporuje. Na Slovensku sme privítali skupiny predstaviteľov
partnerských centier, aby mohli slobodne
diskutovať o výzvach a problémoch,
nadobudnúť nové zručnosti a nápady pre
rozvoj občianskej spoločnosti a demokratizáciu na Kube. Zároveň sme podporovali
šírenie povedomia o súčasnej situácii na
tomto ostrove medzi ľuďmi na Slovensku.

Študijná návšteva bola omnoho lepšia
ako som očakávala. Výmenu skúseností
s expertami a školiteľmi vnímam ako
veľkú inšpiráciu a zdroj nových informácii.
Navyše oceňujem príležitosť spoznať
nových ľudí z Kuby a spolupracovať
s nimi na dosiahnutí našich cieľov.
Pedagogička a aktivistka,
ktorá sa zúčastnila návštevy

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

Spájame rozdelenú spoločnosť
a pomáhame budovať mier
Na Filipínach a v Mjanmarsku sme
spolu s partnerskou organizáciou Člověk v tísni koncom roka
2018 začali pôsobiť v regiónoch,
v ktorých dlhodobo pretrváva napätie medzi príslušníkmi rôznych
náboženstiev. Toto napätie vedie
často ku diskriminácii, konfliktom
až násilnému extrémizmu.

ALBÁNSKO

Ľudia chcú prevziať
rozvoj svojho regiónu
do vlastných rúk
Albánsky región Tropoja je postihnutý
vysokou mierou nezamestnanosti (takmer
80%), korupcie a pasivity obyvateľov.
Vďaka nádhernej prírode albánskych Álp
má prírodný turizmus veľký potenciál
postaviť tento región ekonomicky na
nohy. Extenzívne baníctvo a neudržateľná
výstavba malých vodných elektrární však
ničia prírodu a ohrozujú zdroje živobytia
pre lokálne komunity. Spolu s partnermi
sme preto podporili miestnych obyvateľov
v presadzovaní rozvoja, ktorý zabezpečí
dobré a bezpečné prostredie pre všetkých
obyvateľov.
Vyškolili sme 25 mladých iniciatívnych
predstaviteľov v komunikačných a strategických postupoch. Aktivisti z Albánska
pricestovali na Slovensko, aby sa oboznámili so skúsenosťami slovenských
občianskych iniciatív na ochranu životného
prostredia. Miestnej komunite sme pomohli vypracovať plán lokálneho rozvoja,
ktorý im pomôže presadzovať ich víziu
pre rozvoj a udržateľné živobytie. Podporili
sme tým predovšetkým vidiecky turizmus,
poľnohospodárstvo, spoluprácu medzi
rôznymi komunitami, účasť komunity na
rozhodovaní v regióne a dokumentovanie
miestnych zvykov a tradícií.
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Vytvorili sme tak komunitu občanov, ktorá
sa začala aktívne zapájať do diskusií so
samosprávou a prinášať jej vlastné návrhy
na zlepšenie rozvoja regiónu. Projekt, podporený International Visegrad Fund, sme
realizovali v spolupráci s albánskou organizáciou TOKA (The Organization to Conserve
the Albanian Alps) a s partnermi z krajín
vyšehradskej skupiny (CEE Bankwatch
Network, Towards Sustainability
Association, Polish Green Network).

už medzi mládežou, náboženskými
lídrami alebo lídrami komunít.
Naším cieľom je, aby v budúcnosti
práve títo ľudia prispeli k vzájomnej
tolerancii a mierovému riešeniu
konfliktov.

V Mjanmarsku žije viac ako 135
etnických a náboženských skupín.
Napriek snahám o národné
zmierenie etnických skupín je
však situácia nestabilná. V krajine prebieha jedna z najdlhšie
trvajúcich občianskych vojen na
svete. Na Filipínach zase v roku
2017 prebehla najväčšia mestská
vojna v ich novodobej histórii. Boje
o mesto Marawi vyhnali z domovov státisíce ľudí.
Prostredníctvom tréningov,
stretnutí a malých projektov pomôžeme budovať vzájomné porozumenie, rešpekt a toleranciu, či
Projekt je financovaný Evropským
nástrojem pro
demokracii a lidská
práva (EIDHR).

Chcem, aby tu moje deti mohli
žiť. Aby mohli byť zdravé
a nájsť si prácu. Aby nemuseli
odísť. Aby mali na výber.“
Účastníčka workshopu,
Albánsko
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MOLDAVSKO
Rešpektujme fakt, že sme rôznorodí. Musíme rešpektovať diverzitu, a mali by sme prestať súdiť
a pripisovať stereotypy ľudom,
ktorých spôsob života a viera
sú iné od tých našich. Potom
môžeme byt jednotní, vybudovať
lepšiu spoločnosť a udržať mier,
ktorý si všetci prajú.
Diana, účastníčka tábora

Mládež na Filipínach
túži po mieri

Moldavsko je jedným z najchudobnejších
štátov Európy. Mladí nemajú lákavé životné
príležitosti, a tak odchádzajú do zahraničia
a nezapájajú sa do verejného diania. V autonómnej oblasti Gagauzsko na juhu krajiny sme preto podporili vznik niekoľkých
mimovládnych organizácií, ktoré vytvorili
mladí ľuďia. Sústreďovali sa na rozvoj podnikateľských a IT zručností mladých, rozvoj
miestneho turistického ruchu, ale tiež na
posilnenie rodovej rovnosti a odstránenie
stereotypov.
Vidiecke oblasti Gagauzska sú známe
nízkym počtom aktívnych neziskových
organizácií. Nám sa v nich takýmto spôsobom podarilo zvýšiť občiansky aktivizmus
a záujem mladých o zlepšovanie vlastných
životných podmienok.

V roku 2017 islamistickí militanti obsadili mesto
Marawi, kde spolu na jednom mieste žijú moslimovia a kresťania. Na jednej strane tieto hrozné udalosti medzi obyvateľov vniesli strach a nedôveru.
Na strane druhej sa počas nich ukázala aj sila súcitu
a pomoci, keď miestni moslimovia ukrývali
vo svojich kresťanov pred radikálmi.
Napriek prejavom dobra tieto násilné udalosti vážne
narušili vzťahy medzi obyvateľmi Filipín. Dôvera sa
do nich ešte len pomaly vracia a je preto veľmi dôležité vzdelávať aj mladých, aby sa podobné násilie
už nikdy nezopakovalo. Preto sme spolu s miestnou partnerskou organizáciou Pailig Development
Foundation zorganizovali niekoľkodňové stretnutie
mladých ľudí z rôznych komunít, ktoré bolo možné
aj vďaka prispievateľom do Klubu priateľov.

Posilňovali sme miestne samosprávy,
aby lepšie fungovali pre ľudí

Okrem toho sme zlepšovali aj fungovanie samospráv. V roku 2018
sme podporili dve samosprávy –
Komrat a Ceadir-Lunga – pri zriaďovaní klientskych centier. Cieľom
bolo, aby mohli efektívnejšie
poskytovať služby, ktoré budú dostupné pre všetkých a pod jednou
strechou. V troch samosprávach
sme tiež podporili vznik webových
portálov, na ktorých sa obyvatelia ľahšie dostanú k informáciám
a môžu komunikovať s úradmi.
Zástupcov samospráv sme inšpirovali k zlepšeniu transparentnosti
a k zefektívneniu výkonov samospráv, a to aj napriek ich nedostatočnému financovaniu alebo
okliešteným právomociam.

58 mladých Filipínčanov z rôznych miest
a náboženstiev strávilo niekoľko dní aktivitami, pri ktorých sa budovala dôvera a učili
sa o rizikách extrémizmu. Premýšľali nad
tým, ako sa cítili kresťania, ktorých mesto
bolo obsadené, no zároveň sa snažili vcítiť
do toho, čo to znamenalo pre moslimov,
ktorých viera bola takto násilne zneužitá.
Naučili sa, ako reagovať na konflikty
a prejavy extrémizmu. Pluralita náboženstiev, či rozdielny pôvod totiž nie sú niečo,
čo by nás malo rozdeľovať. Práve naopak,
napriek týmto rozdielom nás všetkých
spájajú základné ľudské hodnoty.
Účastníci tábora pripravili aj Manifest za
mier, pod ktorý sa všetci podpísali. Vyjadrili
ním svoju túžbu po mieri a sľúbili si navzájom, že sa o tolerantnú spoločnosť budú
usilovať aj oni.

Keď sme sa na prvom stretnutí pýtali mladých
ľudí na ich plány, chceli z Gagauzska odísť. Po
ukončení tréningového cyklu povedali, že zrejme
zostanú a chcú sa angažovať pre svoju komunitu.
Andrea Najvirtová, koordinátorka
rozvojovej spolupráce a humanitárnej
pomoci, ČvO
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Naši dobrovoľníci pridali
ruky aj hlavy k dielu

programy
sociálnej
integrácie

Veľkú pomoc pre našu prácu
predstavujú aj dobrovoľníci
a dobrovoľníčky. Vďaka
finančnej podpore od SlovakAid
mohli aktívne spolupracovať
na týchto projektoch:
Libanon

SLOVENSKO

Do organizácií Levantský inštitút
a SB Overseas sme vyslali dve
dobrovoľníčky, ktoré pomáhali
vo vzdelávacích centrách pre
sýrskych utečencov a pre deti
zo zraniteľných libanonských
komunít. Podporovali deti, aby sa
mohli plnohodnotne zapájať do
libanonského školského systému
a mali šancu na lepšiu budúcnosť.

Každé dieťa potrebuje šancu
na kvalitné vzdelanie

Arménsko

Moldavsko

V oblasti Jerevan naša dobrovoľníčka pomáhala arménskej
pobočke Člověk v tísni s projektmi
zameranými na podporu zamestnanosti a rozvoj podnikania. V tejto oblasti opäť ožíva remeslo spracovania ovčej vlny, ktoré môže
transformovať celý región.

Naša dobrovoľníčka a dobrovoľník
sa podieľali na rozvoji občianskej
spoločnosti a dobrej správy vecí
verejných. Dobrovoľníčka spolupracovala s pobočkou Člověk
v tísni v meste Kišiňov a svojimi
aktivitami rozvíjala najmä občiansky aktivizmus mládeže. Druhého
dobrovoľníka sme vyslali do regiónu
Gagauzsko, kde spolu s hostiteľskou organizáciou Pro-Europa
realizoval projekty posilňujúce
mládež a miestne samosprávy.

Albánsko
Naša dobrovoľníčka v rámci organizácie Civil Society Development
Center pripravovala projekty na
rozvoj občianskej spoločnosti.
Cez tréningy a verejné fóra
s miestnymi politikmi tiež
aktivizovala mládež v Drači.

Deti, ktoré navštevujú naše komunitné
centrá, majú často už v prvých ročníkoch
ZŠ problémy nabehnúť na klasické vyučovanie. Celý život rozprávali a mysleli po
rómsky a zrazu od nich chcú, aby sa za
krátky čas naučili čítať a písať po slovensky, myslieť po slovensky a dávať pozor na
hodinách.
S týmito problémami sa snažíme pomáhať deťom už pred nástupom na základnú
školu. Deti navštevujú naše predškolské
kluby, kde sa s nimi učíme základné veci
ako v bežnej škôlke. Nechceme a nemáme
nahrádzať predškolské zariadenia, ale vo
viacerých obciach sú škôlky pre ľudí z vylúčených komunít nedostupné. Či už z dôvodu kapacity, dostupnosti alebo etnickej
segregácie.

Po nástupe na základnú školu sa snažíme
deti motivovať k návšteve komunitného centra, aby sme im mohli pomáhať
s doučovaním. Prajeme si, aby deti
úspešne absolvovali povinnú školskú
dochádzku a následne nastúpili na strednú
školu. V komunitných centrách sa im venujú sociálne pracovníčky a špeciálne pedagogičky, ktoré im pomáhajú učiť sa a robiť
si domáce úlohy.

Vďaka doučovaniu
zostávajú deti študovať
na klasických školách
a nemusia byť umiestnené do špeciálnych tried.
Majú tak oveľa väčšie
šance pokračovať ďalej
na stredné školy. Nám sa
prvýkrát v histórii našej
rómskej komunity stalo,
že tri deti po skončení
základnej školy začali
študovať na strednej odbornej škole v odboroch
cukrárka a murár.“
Mária Lichvárová,
odborná garantka,
KC Kojatice
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Plavecký Štvrtok

Motivovali sme deti,
aby išli na stredné školy
V roku 2018 sme začali spolupracovať s DM – Drogerie markt
na projekte výberu detí do duálneho vzdelávania v Plaveckom
Štvrtku. V rámci týchto aktivít sme vybrali deti, ktoré by mali
záujem po ukončení základnej školy pokračovať v štúdiu
na strednej škole. S týmito deťmi sme začali proces prípravy
na prijímacie skúšky na strednú školu, motivovali sme ich,
pomohli im so zlepšením výsledkov v škole a pracovali sme
tiež s ich rodinami.

Bola to pre
mňa úplne nová
skúsenosť, ešte
som nič také
nezažil. Veľmi
sa už teším na
štúdium!
Jožko, účastník
výberového
konania

Spiš

Zamestnali sme
desiatky ľudí
z vylúčených komunít

Na základe našich dlhodobých skúseností sme sa rozhodli rozšíriť a skvalitniť programy pracovného poradenstva vo vylúčených komunitách. V súvislosti s tým
sme k nim chceli pridať aj spoluprácu so zamestnávateľmi v regióne. Program sa inšpiroval overeným
modelom zo zahraničia, ktorý funguje na princípe podpory zamestnávania znevýhodnených uchádzačov.
V roku 2018 sme zamestnali 42 klientov z vylúčených
lokalít na Spiši v priemyselnom parku v PopradeMatejovciach. Prácu sme im našli vo firme Stiga,
ktorá sa na Slovensku venuje výrobe záhradnej
techniky. Súčasťou programu bola intenzívna podpora ľudí pred nástupom do zamestnania, exkurzie
do výrobného závodu, či nácvik a asistencia pri
prijímacom pohovore.
Po nástupe ich naši pracovníci navštevovali priamo
v práci, aby zistili, ako to ide či riešili prípadné problémy, a stretávali sa s nimi každý týždeň aj na poradenstvo a konzultácie. Okrem toho sme každý deň komunikovali s personálnym oddelením firmy a zároveň
sme scitlivovali riadiacich pracovníkov firmy na prácu
s týmito komunitami.
Za tento spoločný projekt bola firma Stiga odmenená
cenou VIA BONA za zodpovedné zamestnávanie, ktoré
odovzdáva Nadácia Pontis.

Spoločný program podporovaného zamestnávania Stigy a Človeka v ohrození
odstraňuje predsudky o tom, že Rómovia nechcú pracovať. Do programu sa často
zapájajú viacerí členovia rodiny, čím sa výrazne zvyšuje životná úroveň celej
domácnosti aj komunity. Myslíme si, že cesta, ktorou ideme, je správna. Dávame
pracovnú príležitosť ľuďom v regióne, prispievame k zvyšovaniu životnej úrovne
marginalizovaných skupín obyvateľstva v našom regióne, k odstraňovaniu chudoby
a sociálnych rozdielov v spoločnosti, v ktorej žijeme.
Pavla Mončeková,
manažérka ľudských zdrojov spoločnosti Stiga Slovakia
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Východné Slovensko

Strecha nad hlavou je základ
Aj v roku 2018 sme pracovali na tom,
aby ľudia vo vylúčených komunitách na
východnom Slovensku mohli mať dôstojné domovy, a to pomocou našej dcérskej
neziskovej organizácie Projekt DOM.ov.
Na jar pokračovala výstavba 14 rodinných
domčekov v obci Rankovce, 1 rodinného
domčeka v obci Frička, 1 rodinného
domčeka v obci Kojatice a 2 rodinných
domčekov v obci Lenartov.

V roku 2018 sa preto naši kolegovia
a kolegyne z Projektu DOM.ov ďalej starali
o klientov, ktorí si sporia alebo už aj stavajú. Poskytovali im finančné vzdelávanie,
školenia finančnej gramotnosti a pomáhali im s oddlžovaním. Učili ich tiež ako
sa orientovať na finančnom trhu a ako sa
vyhnúť dlžobám. S dôstojnou strechou nad
hlavou a s novými vedomosťami sa potom
môžu v živote ľahšie pohnúť ďalej.

Výstavba sa vyvíjala pozitívne, aj napriek
nepriaznivej situácii na stavebnom trhu.
Predpokladáme, že domčeky by mohli
byť skolaudované v priebehu roka 2019.
Intenzívne sa preto pracovalo aj na pripojení sietí, kanalizácie, vody a elektrickej
energie, príprave ciest a na územnom
plánovaní.
Okrem stavieb sa zrealizovali aj nábory
nových záujemcov o domčeky v 14 nových
obciach. Získať takýto domček pritom nie
je vôbec jednoduché. Klienti si rok sporia,
potom získajú úver od banky a svojpomocne si s pomocou stavebných učiteľov
stavajú svoje domy. Po kolaudácií následne
začnú tieto úvery splácať.

Slovensko

Učili sme ľudí narábať s peniazmi
a pomáhali sme im s dlhmi
Jedným z najčastejších problémov ľudí
z vylúčeného prostredia sú chudoba
a finančná zadlženosť. Ľudia využívajú
nevýhodné pôžičky s vysokými úrokmi,
ktoré sú dokonca v rozpore so zákonom,
alebo si požičiavajú priamo od ľudí
z komunity za neúmerne vysoký úrok.
Keď človek nie je schopný platiť svoje
pohľadávky, snažíme sa mu pomôcť
s osobným bankrotom. Asistujeme klientom
s vypísaním dokumentov, sprevádzame
ich do Centra právnej pomoci, kde im pomáhame porozumieť úradníckemu jazyku
a vysvetľujeme im postup po oddlžení.

Súčasťou našej práce je tiež podpora
finančnej gramotnosti u detí aj dospelých.
Deti učíme hodnote peňazí, vzťahu k peniazom aj spôsobom, ako sa človek k peniazom dostane. Vysvetľujeme im hodnotu
peňazí pomocou hier a aktivít. Dospelých
prevedieme školou rodinných financií, aby
vedeli hospodáriť s rodinným rozpočtom
a nemuseli si požičiavať za vysoký úrok.
Snažíme sa tiež meniť verejné politiky
a lepšie nastaviť proces oddlžovania, ako
aj systém prevencie pred zadlžením.
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Slovensko

Slovensko

Deti neformuje len vzdelávanie, ale aj zážitky

Naša pomoc vo vylúčených
komunitách musí byť komplexná
Jednou časťou našej práce sú priame činnosti s deťmi aj dospelými z vylúčených rómskych komunít. Druhou sú však aj
verejné politiky a legislatíva. Tento rok sme začali realizovať
advokačný projekt v rámci operačného programu Efektívna
verejná správa s cieľom zlepšiť verejné politiky zamerané na
vylúčené rómske komunity. Tento projekt je zameraný na
štyri základné oblasti, ktorým sa už teraz venujeme.
Prvou je sociálna práca a zlepšenie sociálneho systému
pre ľudí z vylúčených komunít. Táto časť sa zameriava aj na
zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov Človeka v ohrození
pomocou rôznych vzdelávaní.
Druhou oblasťou je finančná gramotnosť a proces oddlžovania. Keďže ľudia z vylúčeného prostredia sú často zadlžení,
venujeme sa im hlavne v oblasti osobného bankrotu. Deťom
aj dospelým zvyšujeme finančnú gramotnosť a pomáhame
tiež lepšie hospodáriť s rodinnými financiami.

Deti, ktoré navštevujú naše komunitné
centrá a žijú v málo podnetnom prostredí
v chudobe sa len málokedy dostanú za
hranice vlastnej obce. Na Slovensku stále
žijú deti, ktoré nikdy neboli na výlete,
v cukrárni, na kúpalisku či v kine. Ich
rodičia žijú v generačnej chudobe a nemajú
na to peniaze ani čas. Tieto deti nemajú
veľa pozitívnych vzorov a nevedia si
predstaviť ako vyzerá svet za plotom.
Práve s takýmito deťmi pracujeme v našich
piatich komunitných centrách, kde im
pomáhame so vzdelaním a ich rodičom
s prácou, financiami či bývaním. Okrem
toho ale tiež chceme, aby deti vyšli za
hranice svojich komunít. Počas celého roka
pre ne organizujeme rôzne aktivity, exkurzie a návštevy, aby spoznali svet za hranicami toho, v čom každý deň žijú.

Naše komunitné pracovníčky a pracovníci
pravidelne berú deti na malé expedície –
do múzeí, do ZOO, do divadla, do rôznych
dielní, na hrady a zámky, ale aj do kúpeľov
či do kina. Deti sa veľa naučia, spoznajú
nové miesta a zažijú veci, o ktorých existencii dovtedy ani netušili.
Deti takto postupne spoznávajú, o čom
všetkom vlastne môžu snívať. A tieto cesty
sú pre ne veľkou motiváciou – aby na ne
raz mohli vziať aj svoje vlastné deti.

Piliere pomoci obyvateľom vylúčených komunít

1

2

3

Sociálna práca
a aktivity s deťmi
aj dospelými

Finančná
gramotnosť
a oddlžovanie

Zamestnávanie

4
Dôstojné
bývanie
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V poslednej, štvrtej časti pracujeme
na výmene skúsenosti a prepájaní
aktérov. Buď sú to tí, ktorí priamo
pracujú s takými klientmi, alebo
tí, čo tvoria a ovplyvňujú verejné
politiky v problematike vylúčených
rómskych komunít.

V tretej oblasti sa venujeme zamestnávaniu Rómov z vylúčených lokalít. V roku 2018 sa nám podarilo zamestnať 42 ľudí
z vylúčených lokalít na Spiši v priemyselnom parku. V projekte
efektívnej verejnej správy sa snažíme dosiahnuť lepšiu aplikáciu opatrení pre uplatnenie týchto ľudí na trhu práce.
Navrhujeme úpravy zákonov a právnych noriem, či už ide
o aktívne opatrenia trhu práce alebo o prístup zamestnávateľov
k dotáciám na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov.

5

Verejné politiky
a legislatíva
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globálne
vzdelávanie
SLOVENSKO

Mladým novinárom
pomáhame kriticky
premýšľať a vidieť
aj očami druhých
V roku 2018 sme v rámci programu Svet
medzi riadkami na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského odpilotovali celkom nový vysokoškolský predmet Globálna rozvojová žurnalistika. Popri
tom sme zrealizovali aj ďalšie kolá predmetu
Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov na
Univerzite Komenského a ako súčasť iného
predmetu aj na Katedre žurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Program Svet medzi riadkami
funguje vďaka podpore
SlovakAid, Európskej komisie
a ďalších zdrojov.
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Bola som šokovaná, ako katastroficky
vnímam Afriku. Reálne som bola znechutená, keď som zistila, že prvé, čo sa mi
v hlave ukáže sú prázdne miesta, púšte, oranžové západy slnka. Nedokázala
som si predstaviť mesto v Afrike, kde
ľudia chodia oblečení „ako my“, nie len
v nejakých rôznych kusoch oblečenia,
ktoré sme im tam poslali, a v sandáloch.
Ja viem, je to hrozné. Aj keď som vedela,
že tam tie mestá sú, nevedela som si to
predstaviť. Práve rozprávaním sa o týchto
problémoch sa mi to postupne odhmlilo.

V Bratislave sa v roku 2018 oboch predmetov zúčastnilo 21 budúcich novinárov,
v Nitre viac ako 30. Nový predmet vyučujeme v kombinácii slovenčiny a angličtiny,
v spolupráci s Minority Rights Group
International a Ligou za ľudské práva.
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
sú globalizácia, udržateľný rozvoj, migrácia,
ľudské práva, chudoba či zmena klímy.
Súčasťou programu boli aj zahraničné cesty
– so študentmi sme okrem už tradičnej
cesty do centrály OSN vo Viedni vycestovali
aj do Kene, kde sa venovali globálnej rozvojovej žurnalistike priamo v teréne.

Účastníčka kurzu v rámci
programu Svet medzi riadkami

Budúcim novinárom a novinárkam nehovoríme čo si majú myslieť. Chceme im
pomôcť premýšľať kriticky, nazerať na
svet z viacerých perspektív a v globálnych
súvislostiach. Aby ho videli nielen vlastnými
očami, ale aj očami iných.
Študenti majú možnosť tvoriť autorské články, vycestovať na novinárske cesty, získavať
spätnú väzbu a publikovať na portáli www.
hnonline.sk, kde vznikla sekcia s názvom HN
Globálne venovaná tzv. globálnej rozvojovej
žurnalistike. Okrem predmetov realizujeme
aj neformálne vzdelávanie – workshopy pre
novinárov, mediálne raňajky na rôzne témy
či diskusie pre študentov aj verejnosť.

Kurz vo mne posilnil presvedčenie,
že ako budúca novinárka mám
zodpovednosť voči tým, ktorých
v médiách a v dominantnom diskurze nie je počuť. Skupiny, ktoré
sú najzraniteľnejšie voči predsudkom či neznášanlivosti, si zaslúžia
dostať priestor a možnosť povedať ich verziu príbehu a poukázať
tak na diskrimináciu či porušovanie ľudských práv, ktorým často
čelia. Kurz mi pomocou viacerých
takýchto prípadov pripomenul,
že je potrebné písať.
Účastníčka kurzu v rámci
programu Svet medzi riadkami

Ako riešiť trestné
činy z nenávisti
Trestné činy z nenávisti sú závažným a zložitým
spoločenským problémom, ktorý síce vieme v teórii
legislatívne postihovať, ale v skutočnosti sa zväčša
obete ani nedostanú k ohláseniu trestného činu.
Sú totiž vykonávané najmä na skupinách, ktoré sa
nevedia brániť, sú marginalizované, diskriminované
a vytlačené na okraj spoločnosti.
V tomto projekte sme sa snažili prispieť správnemu
riešeniu trestných činov z nenávisti. Išli sme na to
cez vypracovanie metodológie na zber dát, prenesenie príkladov dobrej praxe zo zahraničia, návrh
nástroja na ich ohlasovanie a spájaním sa s relevantnými slovenskými inštitúciami.
Náš projekt pomohol identifikovať trestné činy
z nenávisti aj v partnerských krajinách. Vytvorili sme
dva online nástroje, ktorými možno v Maďarsku
a na Slovensku nahlasovať tento druh trestných
činov a nenávistných prejavov. Spoločné osvedčené
postupy a know-how sme získali z partnerských
krajín projektu (Česká republika, Malta, Maďarsko,
Litva a Poľsko) a od odborníkov z celej Európy.

Vypracovali sme tiež porovnávaciu správu
o právnom statuse trestných činov
z nenávisti v partnerských krajinách, ale
aj spoločný dokument o osvedčených
postupoch ako takéto zločiny ohlasovať.
Vyškolili sme tiež 20 odborníkov, ktorí
dokážu obetiam trestných činov z nenávisti
pomáhať a výstupom projektu je aj web na
ich nahlasovanie, pričom právnu podporu
nahláseným podnetom by mala časom
poskytovať tretia organizácia, venujúca sa
právnej podpore obetiam.

Projekt bol podporený
Európskou komisiou
a Vyšehradským fondom.
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Spájame sily
v globálnom
vzdelávaní a učíme
o prepojenom svete

Projekt funguje vďaka podpore SlovakAid.

Jedno z najlepších
školení ktoré som za
20 rokov učiteľskej
praxe absolvoval!
Účastník
školenia

V roku 2018 sme realizovali unikátny vzdelávací
projekt. Pod naším vedením sa prvýkrát spojili sily
najvýznamnejších slovenských mimovládnych organizácií na poli globálneho vzdelávania s univerzitnými
pracoviskami. Naším zámerom je zanalyzovať úroveň
globálneho vzdelávania v našom vzdelávacom systéme. Následne chceme obohatiť výučbu na pedagogických vysokých školách o globálno-vzdelávacie
predmety a vytvoriť aj strategické a programové
odporúčania pre zavedenie globálneho vzdelávania
do základných, stredných a vysokých škôl.
Vedľajším, no nemenej dôležitým cieľom je aj posilnenie spolupráce dôležitých globálno-vzdelávacích
aktérov na Slovensku a zvýšenie množstva vzdelávacích aktivít pre pedagogický a odborný personál na
všetkých stupňoch vzdelávania. Súčasťou projektu je
aj inovovaný web www.globalnevzdelavanie.sk, ktorý
by sa mal pre učiteľov stať centrálnym zdrojom v
oblasti globálneho vzdelávania.

Romantické násilie
putovalo do škôl po
celom Slovensku
V poslednom roku sme reagovali
na nebezpečný nárast podpory
extrémistických strán a hnutí.
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.
Vypracovali sme k nej 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 semináre
pre 157 učiteľov naprieč Slovens-

kom a tí získali nové nástroje, ako
s témou extrémizmu pracovať v
školách. Príručku a knihu Romantické násilie si objednalo viac ako
100 škôl a pre veľký záujem sme
museli robiť dotlač príručiek.

Proti nenávisti bojujeme
aj filmami

Pokračujeme
v učení sa
v globálnych
súvislostiach
Projekt nadväzuje na
predchodcu s rovnakým
názvom. Zameriava sa na
rozvoj zručností učiteľov
v oblasti globálneho vzdelávania prostredníctvom
predmetového prístupu.
Tento prístup je špecifický
tým, že vkladá globálne
náhľady a témy do osnov
klasických predmetov ako
sú matematika, geografia,
etická výchova a slovenský jazyk. Projekt je výrazne prepojený s učiteľmi
z praxe, ktorí s podporou
expertov na globálne
vzdelávanie vytvárajú,
navrhujú a testujú aktivity
pre ďalších učiteľov.
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Aktivity boli podporené z prostriedkov
Ministerstva
spravodlivosti,
Ministerstva vnútra
a Americkou
ambasádou.

Vďaka ministerstvu spravodlivosti sa nám
podarilo doplniť filmovú databázu pre školy
o tri nové dokumentárne filmy. K nim sme
pripravili aj metodické a obsahové materiály, konkrétne na tému hoaxov a klamstiev, nenávisti v spoločnosti, extrémizmu,
vysporiadania sa s minulosťou, alebo
o postoji mladých ľudí k podieľaniu sa
na pozitívnych zmenách.

Súčasťou projektu sú
školenia, vzdelávacie
materiály, predmetové
príručky, masívny online
vzdelávací kurz, sieťovanie vzdelávacích aktérov
v rámci Európy, študentské kampane a priama
podpora učiteľov.

Skvelá skúsenosť, v mnohom som sa posunula
a inšpirovala. Moja optika
sa zmenila a ja sama som
sa stala citlivejšou na témy
globálneho vzdelávania.
Účastníčka online
vzdelávania

Festival sprostredkúva mimoriadne zaujímavé filmy a témy, ktoré
s našimi žiakmi musíme rozoberať
a podnecovať ich ku kritickému
zmýšľaniu, učiť empatii, tolerancii.

Nové filmy (Čo dokáže lož, Bojovníčka
s nenávisťou a Aktivistka) a vzdelávacie
materiály si objednali učitelia z viac ako
dvoch stoviek základných a stredných škôl
pre 13 000 študentov, ktorí sa pridali k 2500
študentom v Bratislave počas školských
premietaní v rámci festivalu Jeden svet
a k ďalším 3000 v regiónoch Slovenska vďaka
regionálnym partnerom festivalu Jeden svet.

Učiteľka, ktorá používa filmy
aj sprievodné materiály

Projekt funguje vďaka podpore DEAR.
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Hrdinovia
– program
pre mladých
zo sociálne
vylúčeného
prostredia
Mladí, ktorí vyrastajú v chudobe
a v segregovaných komunitách,
nemajú v živote veľa pozitívnych
vzorov. Odvážny vzdelávací program Hrdinovia mal posilniť ich
sebadôveru a rozvinúť ich schopnosti. Program bol postavený na
neformálnom vzdelávaní, zážitkovej pedagogike, dobrovoľníctve
a prenose zodpovednosti za svoje
konanie na mladých ľudí z vylúčených lokalít.
Dôležitou súčasťou projektu bolo
nielen vzdelávanie, ale aj dobrovoľnícka práca, či už pri organizácii
spoločenskej udalosti pre komunity, distribuovaní potravinovej
pomoci rodinám v núdzi, alebo pri

jeden svet

maľovaní stien toaliet na základnej
škole v Roškovciach, ktorú viacerí
účastníci navštevujú. V rámci projektu sme vypracovali aj metodické materiály, ktoré umožnia tieto
skúsenosti uplatniť pri práci s ďalšími deťmi z vylúčených lokalít.

Shut up!

Mnohé deti z vylúčených komunít
boli vďaka programu po prvýkrát
v živote mimo svojho domova,
prebrali zodpovednosť a dokonca
sa podieľali na pomoci druhým.

Decká zažili, že dokážu
vymyslieť, naplánovať
a zrealizovať skutočný
projekt, a že to v ich
komunitách môže mať
reálny dopad.
Shoshana Chovan,
psychologička a účastníčka programu
Prekvapili nás tým,
že chcú pomôcť ešte
chudobnejším od seba
a darovať im potraviny,
darovať pekné popoludnie na koncerte a hrách
deťom z komunity,
zveľadiť priestory KC.
Projekt bol realizovaný vďaka
podpore Erasmus+.
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Jana Kellnerová,
odborná garantka,
KC Roškovce

Festival Jeden svet je jediné
kultúrno-vzdelávacie podujatie
na Slovensku, ktoré sa komplexne
zaoberá ľudsko-právnymi a globálnymi témami. V roku 2018 festival
reagoval na aktuálne dianie a provokatívna téma SHUT UP! mala za
cieľ upozorňovať na tých, ktorých
chcú „mocní“ umlčať. Festival
vyzýval, aby sme neostali ticho.
Jeden svet bol tento rok venovaný
spomienke na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a archeologičku
Martinu Kušnírovú.
„Headlinerom“ medzi hosťami bol
renomovaný historik, svetoznámy
spisovateľ a profesor na prestížnej
Yaleovej univerzite Timothy Snyder.
Vystúpil pred takmer 700-členným
publikom a pred niekoľkými desiatkami tisíc ľudí na internete vo
verejnej diskusii s názvom Cena
slobody s Martinom M. Šimečkom.
Na dvanástich festivalových miestach v Bratislave a jednom v Košiciach festival ponúkol 67 filmov
slovenskej i zahraničnej produkcie
v 94 filmových projekciách. Opäť
sme tiež špeciálne premietali pre
žiakov základných a stredných škôl.

Súčasťou festivalu bolo aj vyše
20 diskusií a sprievodných podujatí
pre verejnosť, ktorých sa zúčastnilo
58 hostí z domova a zo zahraničia,
vrátane režisérov, režisérok,
aktivistov, aktivistiek, novinárov,
novinárok, analytikov, odborníkov
a podobne. Ďalších 29 diskusií
s hosťami sme zorganizovali
pre žiakov a žiačky a venovali sa
najmä extrémizmu, migrácii
a odbúravaniu predsudkov.
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dary a zbierky
2% daní z príjmu

Aj vďaka dvom
percentám toho
dokážeme viac
V roku 2019 sme verejnosť opäť požiadali
o podporu poukázaním 2 % z dane z príjmu
na rok 2017. Týmto spôsobom sme vyzbierali 10 071,34 eur.
Túto sumu sme v roku 2018 využili na naše
rôznorodé programy na Slovensku, ktoré
sú zamerané na vzdelávanie, poskytovanie
sociálnej pomoci a ochranu ľudských práv.

Jeden svet v roku 2018 navštívilo
vyše 10 000 ľudí, z toho 2 500
žiakov a žiačok. Po podujatí
v Bratislave a Košiciach festival
putoval po Slovensku. Celkovo
zavítal do vyše 17 miest a obcí,
kde si jednotlivé filmy prišlo
pozrieť viac ako 7 000 divákov.
Výrazný vizuál Jedného sveta,
navrhnutý Mykolom Kovalenkom,
zozbieral nominácie a ocenenia
po celom svete, či už v Prahe,
v Bratislave, alebo v New Yorku.

Počas roku 2018 sme získané prostriedky
použili na:
podporu piatich komunitných centier
našej organizácie, v ktorých pracujeme
s deťmi aj s dospelými z vylúčených
oblastí,
náklady v projektoch na podporu
zamestnávania mladých aj dospelých
z vylúčených komunít, ktorým poskytujeme napríklad kariérne a pracovné
poradenstvo, aby mali šancu nájsť
a udržať si prácu,
náklady projektu, v ktorom pracujeme
na zlepšovaní verejných politík týkajúcich sa vylúčených rómskych komunít,

Filmový festival Jeden svet ponúka každý
rok výber vynikajúcich dokumentov,
ktoré uspeli na najdôležitejších medzinárodných festivaloch. Môžete si tak nielen
pozrieť krásne filmy, ale aj sa dozvedieť
ako žije za našimi – štátnymi aj vnútornými
– hranicami.

Festival finančne podporili
Nadácia Slovenskej sporiteľne, Audiovizuálny fond,
Veľvyslanectvo USA a Kanady,
Nadácia Orange, UNHCR,
BSK, Ministerstvo Kultúry
a Spravodlivosti a mnohí
ďalší partneri.

Klub priateľov
Človeka v ohrození
Združujeme ľudí, ktorí sú ochotní pravidelne
pomáhať ľuďom v ohrození a dať im šancu
na dôstojný a bezpečný život.
Naša práca je závislá od našich podporovateľov a bez nich by nebola možná. Dary,
ktoré sa postupne zhromažďujú v Klube
priateľov nám umožňujú rýchlejšie pomôcť
obetiam prírodných katastrof a vojen. Pri
prírodných katastrofách napríklad nestratíme
drahocenný čas postupným zbieraním
peňazí, ale môžeme reagovať okamžite,
vo chvíľach, kedy rýchlosť znamená možnosť zachrániť ďalšie životy. Dary z Klubu
priateľov však nepomáhajú len v krízových
situáciách.

realizáciu filmových premietaní s diskusiami pre školy na tému boja proti
extrémizmu, nenávisti v spoločnosti
a dezinformáciám,
zorganizovanie diskusií s expertmi po
premietaní dokumentárnych filmov na
tému klimatickej zmeny a podpory boja
proti extrémizmu a radikalizácii.

Zuzana Límová, dokumentaristka

24
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Kde pomáhajú príspevky
z Klubu priateľov?

Skutočný darček

50%

25%

25%

putuje na humanitárnu
pomoc v zahraničí aj na
Slovensku a na projekty
rozvojovej spolupráce

je určených na vzdelávanie na školách a na
aktivity v komunitných
centrách na Slovensku

využívame na organizáciu pomoci a ďalší
rozvoj organizácie

Naša koza Božka
to dotiahla až
do paláca
Aj v roku 2018 náš charitatívny e-shop s pätnástimi
Skutočnými darčekmi zaznamenal veľký úspech,
a to hlavne vo vianočnom období. Najúspešnejším
darčekom bola naša 100% Koza. Veľký podiel na
tom mala reálna koza Božka, ktorá počas našej
vianočnej kampane zavítala až do paláca a navštívila
aj mnoho osobností.
Rok 2018 však nebol len o nákupe nových darčekov, no najmä o distribúcii tých starších. V priebehu roka sme vďaka Skutočným darčekom mohli
postaviť nové záchody v škole v irackom regióne
Zummar či zrealizovať letnú školu v Libanone, kam
putovali aj potrebné školské pomôcky. V Keni sme
zase odovzdali kozy, sliepky, sadenice, včelie úle aj
solárne lampy. Na Slovensku sme vďaka Skutočným
darčekom mohli deťom venovať stovky hodín predškolskej výchovy aj doučovaní.

V roku 2018 sa náš Klub priateľov začal
úspešne rozrastať a vďaka jeho členom sme
dokázali vyzbierať podporu v celkovej hodnote 49 724,30 eur. S nevyčerpanými zdrojmi z roku 2017 je to spolu 84 238,55 eur.
Vďaka týmto príspevkom sme v roku 2018
mohli napríklad podporiť naše komunitné
centrá, zrekonštruovať Komunitné centrum
v Plaveckom Štvrtku, podporiť školské projekcie festivalu Jeden svet či nahlasovanie
a riešenie trestných činov z nenávisti.
Príspevky z Klubu priateľov sme využili aj
na rozvoj našich pobočiek v Keni a Libanone, vďaka ktorým budeme môcť poskytovať
našu pomoc efektívnejšie priamo na mieste.
Podporili sme tiež skupinu mladých ľudí
z oblasti Mindanao na Filipínach, ktorá bola
zasiahnutá násilným náboženským konfliktom, aby sa ich rozdelené komunity začali
postupne opäť zbližovať. Zdroje z Klubu
priateľov tiež prispeli k vybudovaniu záchodov pre základnú školu v obci Tebat Reyah,
v regióne Zummar v Iraku, spolu so zdrojmi
zo Skutočného darčeka.
Zostávajúcich 31 039,76 eur sa presúva do
ďalšieho roka a tvorí našu finančnú rezervu,
ktorú sme schopní ihneď použiť v prípade
humanitárnej krízy alebo prírodnej
katastrofy.

Ďakujeme všetkým členom
a členkám Klubu priateľov za
pravidelnú podporu, bez vás
by naša práca nebola možná!

V roku 2018 si naši darcovia
kúpili Skutočné darčeky za

76 988,84 eur,
vďaka čomu môžeme v roku
2019 pokračovať v priamej
a adresnej pomoci doma aj
v zahraničí.

Ďakujeme!
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výnosy

náklady

Výnosy 2018 spolu za Človek v ohrození, o.z.
a Človek v ohrození, n.o.

Náklady 2018 spolu za Človek v ohrození, o.z.
a Človek v ohrození, n.o.

Verejné zdroje
zdroje Európskej únie
Štátny rozpočet SR
ďalšie verejné zdroje

766 093,92
47 097,48
709 292,44
9 704,00

Humanitárna pomoc
Irak
Libanon

207 431,14
5 600,00
201 831,14

Súkromné zdroje
Právnické osoby
(firmy, nadácie, zahraniční partneri)
Fyzické osoby
(Klub priateľov Človeka v ohrození)
Skutočný darček
Verejné zbierky
Podiel z dane z príjmu FO a PO

744 454,76

Programy sociálnej integrácie
Plavecký Štvrtok
Kojatice
Sveržov
Roškovce a Spišské Podhradie
Petrovany
Bývanie
Lepšie verejné politiky pre
marginalizované rómske komunity
Európska dobrovoľnícka služba
Podporná sieť pre deti a mládež
Sociálna ochrana detí
ďalšie projekty, vzdelávanie a aktivity

497 546,57
34 215,72
37 326,96
37 141,02
37 470,24
36 250,07
101 451,97

Rozvojová spolupráca
Keňa
Irak
Kuba
Moldavsko
Albánsko
dobrovoľníctvo
ďalšie projekty a aktivity

242 574,50
15 446,93
16 697,97
69 869,03
85 383,59
16 481,33
26 274,73
12 420,92

Vlastná činnosť
Ostatné
(úroky, kurz. zisky a pod.)

Spolu: 1 524 279,87

Verejné zdroje

50,3%

Súkromné zdroje

645 032,85
51 657,60
37 564,97
128,00
10 071,34
10 644,68
3 086,51

78 449,25
44 688,85
12 450,00
10 000,00
68 102,49

Podpora ľudských práv
Festival dokumentárnych filmov
Jeden svet
Romantické náslilie
Riešenie trestných činov z nenávisti
a prejavov nenavisti
ďalšie projekty a aktivity

293 928,57

Globálne vzdelávanie
Učíme sa v globálnych súvislostiach
Rozvoj programov GV
na vysokých školách
GV pre budúcich novnárov
Ľudia medzi riadkami
Kultúra národnostných menšín
Práca s mládežou

146 353,24
39 571,75

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

156 917,06

97 699,06
19 760,08
156 815,31
19 654,12

58 679,93
14 498,11
8 597,84
17 044,14
47 533,22

Spolu: 1 544 751,08

Humanitárna pomoc

13,4%

Programy sociálnej integrácie

48,8%

32,2%

Vlastná činnosť

Rozvojová spolupráca

0,7%

15,7%

Ostatné

Podpora ľudských práv

0,2%

19,0%

Globálne vzdelávanie

9,5%

Ďalšie náklady

10,2%
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ľudia
Tím Človeka v ohrození v roku 2018 tvorili:

Riaditeľ
Braňo Tichý
Oddelenie humanitárnej
pomoci a rozvojovej
spolupráce
Michaela Guldanová
Andrea Najvirtová
Lucia Sobeková
Viola Ternényová
Zuzana Weberová
Oddelenie globálneho
vzdelávania
Peter Ivanič
Stanka Harkotová
Pavlína Chalupková
Katarína Karcolová
Stanka Luppová
Gabriela Mezeiová
Lukáš Osvald
Lenka Putalová
Festival Jeden svet
Erika Čisáriková
Diana Fabiánová
Zuzana Kizáková
Alexandra Lacoková
Kristína Madarová
Zuzana Mathernová
Daniela Mužíková
Júlia Obdržalová
Matúš Pavlovič
Anastasia Sevastyanova
David Smolka
Jakub Suja
Finančné oddelenie
Brigita Áč
Alžbeta Gromová
Lucia Kopuničová
Lucia Kročilová
Milada Laudová
Libuša Roblová
Lívia Sedíleková
Lenka Sobotová
Kristína Šedivá
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Oddelenie fundraisingu
a PR
Mirka Ábelová
Ivana Cienka
Patrik Tomáš Galanda
Frédérique Hazéová
Kristína Jediná
Andrea Semková Juráková
Hana Mlkvá
Oskar Staňo
Kristína Šťastná
Programy sociálnej integrácie
Peter Adam
Lukáš Andrejčák
Marián Dudra
Daniela Ficová
Vladimír Frický
Ondrej Gliganič
Iva Grejtáková
Anna Ivana Hauserová
Jarmila Holubová
Margita Horváthová
Slavka Chovancová
Veronika Jenčová
Jana Kellnerová
Alena Knebl
Zuzana Konečná
Terezka Kopúnková
Vladimír Kosturák
Petra Kovač
Jaroslava Krukárová
Bohuslav Kuzyšin
Samuel Lichvár
Mária Lichvárová
Milan Makula
Anna Moravcová
Miška Mozolová
Miška Mudroňová
Mária Mydliarová
Paulína Oravcová
Mária Partlová
Zuzana Polačková
Dávid Polák
Zuzana Réveszová

Martina Stašíková
Ferko Turták
Martin Vavrinčík
Julka Vitalisová
Lenka Zápotocká
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky,
stážistky a stážisti
Andrij Dichťaruk
Ivana Godulová
Veronika Hypšová
Kristína Križanová
Eva Laciková
Pavol Meluš
Aneta Mikulíková
Dominik Obruča
Zuzana Prostredníková
Klára Tihláriková
Dáša Židuliaková
Aktivačné pracovníčky
cez Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny
Zuzana Dianišková
Katarína Holéciová
Dagmar Šimková
EVS – Programy sociálnej
integrácie
Luigi Catillo
Tom Cornée
Lara Blanco Fernández
Baptiste Forgeard
Myléne Houdemond
Gabriele Marsilli
Baiba Paegle
Daniele Pisciottu
Paolo Tritto
Giusy Volpe
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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.instagram.com/clovekvohrozeni
www.jedensvet.sk
www.globalnevzdelavanie.sk
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