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O nás

Kde pôsobime

Bratislava

Plavecký Štvrtok

Kojatice

Petrovany

Sveržov

Roškovce
Spišské 

Podhradie

Milí priatelia, milé priateľky,

Výročná správa 2015

Po roku sa k Vám opäť raz dostáva naša 
výročná správa. Po 11-ročnom pôsobení na 
Slovensku môžeme s radosťou povedať, že 
naša slovenská pobočka a jej činnosť sú zná-
me nielen medzi mimovládnymi organizáciami, 
štátnymi inštitúciami a samosprávami, ale aj 
medzi širokou verejnosťou. 

Neustále sa snažíme zlepšovať a pomáhať 
všade tam, kde je to potrebné. Zároveň našu 
prácu dopĺňame o inovatívnosť, ktorá reagu-
je na základné potreby ako našich priamych 
klientov, tak aj skupín, s ktorými pracujeme.

Rok 2015 sa nielen vo svete, ale aj u nás na 
Slovensku niesol v znamení migrácie. Aj preto 
sme sa vlani začali intenzívnejšie venovať téme 
začleňovania príslušníkov z tretích krajín a v 
spolupráci s inými neziskovými organizáciami 
sme k tejto téme uskutočnili výskum. 

Po tom, čo sa na prelome leta a jesene na 
tzv. balkánskej trase ocitli v núdzi tisíce ute-
čencov, ktorí do Európy smerovali z krajín ako 
Sýria či Afganistan, začali sme spolu s kolega-
mi z Človeka v ohrození na Balkáne vypomá-
hať pri distribúcii humanitárnej pomoci. Práve 
s ČvO plánujeme v roku 2016 užšiu spoluprá-
cu a väčšie prepojenie našich aktivít, aj preto 
sme sa v októbri presťahovali do spoločných 
priestorov. 

Rok 2015 sa pre našu pobočku niesol v du-
chu rastu, ale aj prehodnocovania. Pochváliť 
sa môžeme spustením komunitného centra 
v obci Plavecký Štvrtok, ktorého služby vlani 
využila viac ako stovka klientov, ale aj tým, že 
sme celý rok miestnym deťom pomáhali so 
zlepšovaním ich výsledkov v škole. Na druhej 
strane, po dvoch rokoch sme ukončili našu 
činnosť v lokalite Prešov – Stará Tehelňa.

Vlani sme zároveň pokračovali v rozvíjaní pro-
jektu výstavby domov. V obci Kojatice sa nám 
podarilo dokončiť proces vysporiadania pozem-
kov pod miestnou vylúčenou rómskou komuni-
tou. V septembri sme sily spojili so Združením 
pre lepší život a otvorili sme spoločný program 
bývania, ktorý sa v roku 2016 postupne premení 
na neziskovú organizáciu Projekt DOM.ov. 

Pokiaľ ide o naše pôsobenie za hranicami Slo-
venska, našu činnosť so zameraním na rozvoj 
vzdelávania v oblasti ľudských práv a slobôd sa 
nám podarilo rozšíriť v Moldavsku, spoluprácu 
sme nadviazali aj s organizáciami z Kosova 
a Albánska.

Veríme, že Vám naša výročná správa za rok 
2015 umožní vytvoriť si lepší prehľad o našej 
činnosti a výsledkoch, ktoré sme za uplynulý 
rok dosiali. Ďakujeme všetkým za podporu a 
priazeň a želáme príjemné čítanie.

Tímea Stránska,
riaditeľka Člověka v tísni - pobočka Slovensko

32

Nezisková organizácia Člověk v tísni, 
o.p.s. – pobočka Slovensko pôso-
bí na Slovensku od roku 2004. Za 
svoje základné hodnoty považuje 
slobodu, rovnosť a ľudskú dôstoj-
nosť. Našou činnosťou sa snažíme 
o budovanie tolerantnej, otvorenej 
a inkluzívnej spoločnosti, kde ľudia 
konajú zodpovedne a aktívne sa  
zapájajú do spoločenského diania. 

Snažíme sa podieľať 

na vytváraní spoloč- 

nosti, kde sú kultúrne, 

etnické, rasové a iné 

odlišnosti zdrojom 

obohatenia, a nie 

konfliktov. Práve  

preto naše programy 

a oblasti pôsobnosti 

vytvárame na základe 

potrieb jednotlivých 

skupín, s ktorými 

pracujeme, ako aj 

celej spoločnosti.



Programy sociálnej integrácie na Slovensku 
realizujeme od svojho vzniku v roku 2004. 
Našou snahou je nachádzať a do praxe uviesť 
nové spôsoby riešenia problémov, ktoré súvi-
sia s problematikou sociálne vylúčených róm-
skych lokalít na území Slovenska – extrémnou 
chudobou, dlhodobou nezamestnanosťou, 
nízkou úrovňou vzdelania, nevyhovujúcimi 
podmienkami bývania či napätými vzťahmi 
s majoritou. 

Pôsobíme najmä v oblasti východného Slo-
venska, kde je koncentrovaných najviac 
vylúčených lokalít – tzv. rómskych osád. Pri 
svojej činnosti kombinujeme úroveň priamych 
služieb vo forme pomoci jednotlivcom a sku-
pinám v konkrétnych lokalitách; so súčasnou 
snahou o ovplyvňovanie verejnej politiky na 
rôznych úrovniach s cieľom zmeniť prostredie 
pre sociálne začleňovanie.

V roku 2015 sme po dvoch rokoch ukončili 
činnosť komunitného centra v lokalite Prešov – 
Stará Teheľňa. Centrum sa však vlani podarilo 
získať značku kvality „S dobrovoľníkmi a dobro- 
voľníčkami to vieme“ – najvyššiu známku za naj-
vyšší štandard manažmentu dobrovoľníkov. 
Komunitné centrá postupujú podľa jednotného 
modelu a poskytujú nasledovné komplexné 

služby a intervencie: pracovné a kariérne  
poradenstvo pre nezamestnaných a mládež  
v riziku vzniku nezamestnanosti; nízkoprahový 
program pre deti a mládež; vzdelávacie aktivity 
a doučovanie; komunitné aktivity; poradenstvo 
inštitúciám, školám a samosprávam pri vytvá-
raní inkluzívnych programov.

Výročná správa 2015

Od začiatku svojej činnosti poskytu-
jeme terénne sociálne a komunitné 
služby v obciach s vylúčenými róm-
skymi lokalitami. Na dennej báze pre-
vádzkujeme šesť komunitných centier  
v Prešovskom a Bratislavskom kraji – 
KC Roškovce od roku 2006, KC Pet-
rovany od roku 2008, KC Sveržov od 
roku 2009, KC Spišské Podhradie od 
roku 2012, KC Kojatice od roku 2014 
a KC Plavecký Štvrtok od roku 2015. 

klientom sme 
poskytli služby.

detí a mladých ľudí 
navštívilo naše nízkopra-
hové denné centrá.

klientom sme  
poskytli individuálne 
kariérne poradenstvo.

detí k nám chodilo do 
záujmových krúžkov.

klientov využilo 
služby sociálneho  
a pracovného  
poradenstva.

detí navštevovalo naše 
predškolské kluby.

Sociálna 

integrácia

Čo robíme?

728
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488
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V ROKU 2015:

54



V obci Kojatice v okrese Prešov vyvíjame aktivity od roku 2012. V rámci pro-
gramu bývania sme v spolupráci s obcou spustili program finančného vzde-
lávania a nízkonákladovej svojpomocnej výstavby pre príslušníkov vylúčenej 
rómskej komunity, ktorého výsledkom je 6 nových rodinných domčekov.

Vzhľadom na potrebu komplexnejších inter-
vencií sme v Kojaticiach v roku 2014 založili 
komunitné centrum. Jeho cieľom je poskyto-
vať všetkým členom komunity, ktorí o to majú 
záujem, priestor na rozvoj ich zručností, a to 
prostredníctvom neformálneho vzdelávania 
a záujmovej činnosti. Taktiež podporujeme 
motiváciu detí a mládeže k vzdelávaniu  
a v štúdiu aj po základnej škole. 

V obci sa rovnako usilujeme podporovať spolu-
prácu medzi všetkými skupinami obyvateľstva, 
ktoré tu žijú, a odstraňovať tým napätie, ktoré je 
medzi obyvateľmi prítomné. 

Kojatice
Komunitné centrum
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V našom komunitnom centre v obci Petro- 
vany v okrese Prešov poskytujeme nízko- 
prahové programy, základné sociálne 
poradenstvo, kariérne poradenstvo, sku- 
pinové doučovanie a od októbra 2015  
aj predškolský klub pre najmenších.

Spolupracujeme nielen s obcou Petrovany 
a lokálnou základnou školou, ale aj s obcou 
Kendice a tamojším komunitným centrom 
a autobusovou prepravou Valér.

V uplynulom roku sa činnosť centra zame-
riavala okrem iného aj na projekt tzv. Školy 
rodinných financií, kde naši klienti získavala 
vedomosti o základoch finančnej gramotnosti 
rodinného rozpočtu, príjmoch a možnostiach 
ich navýšenia, výdavkoch a možnosti ich zní-
ženia, pôžičkách, ale i základoch podnikania. 
V spolupráci s komunitou v Kendiciach sme 
organizovali mládežnícke stretnutia na tému 
diskriminácie, intolerancie a rasizmu.

Petrovany
Komunitné centrum

Výročná správa 2015

klientov využilo 
naše služby v centre 
v roku 2015.

127
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V lokalite Prešov – Stará Tehelňa sme sa od roku 2014 venovali najmä 
práci s deťmi a mládežou, a to v rámci nízkoprahového centra a klubo-
vých aktivít pre mládež. Taktiež sme sa pracovali formou streetworku, 
ktorým sme zaktivizovali ďalších mladých ľudí a deti z Prešova. 

V roku 2015 sme však museli našu činnosť 
pre chýbajúce priestory ukončiť. Zachovala sa 
ale služba doučovania o tútoringu, ktorá prie-
story nevyžaduje. Vlani sa nám podarilo získať 
značku kvality za manažment dobrovoľníkov 
v programe „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami 
to vieme“.

V roku 2015 sme v rámci programu Správy 
spoza dediny cez komunitnú radu organizo-
vali stretnutia s dospelými o ich problémoch 
a hľadanie možností svojpomocného riešenia. 

Skupina sa aktivizovala aj na úrovni miestneho 
zastupiteľstva, kde boli schopní tlmočiť svoje 
požiadavky.

Náš projekt Spolu ideme cez bariéry sa venoval 
tréningu sociálnych zručností mládežníckych 
skupín najmä prostredníctvom zážitkových 
aktivít, ako je pečenie perníkov v domovoch 
sociálnych služieb či ponúkanie výrobkov na 
vianočných trhoch. V týchto činnostiach plá-
nujeme pokračovať aj v roku 2016. 

Prešov – Stará Tehelňa
Komunitné centrum

V obci Plavecký Štvrtok 
v okrese Malacky pôsobí- 
me od roku 2014. V rám-
ci programu podpory 
vzdelávania prevádzkuje 
v priestoroch základnej 
školy predškolský klub 
pre najmenších, pre star-
šie deti a mládež je urče-
né individuálne doučo-
vanie a tútoring, kariérne 
poradenstvo či štipendij-
ný program.

Predškolský klub doteraz navštevovalo 21 detí. 
Časť z nich, ktoré absolvovali klub v školskom 
roku 2014/2015, už nastúpila na základnú ško-
lu, kde zvládajú nároky bez väčších ťažkostí. Pri 
práci s deťmi v klube čerpáme zo vzdelávacie-
ho programu pre materské školy, je však obo-
hatená o metódu Grunnlaget, prvky Montessori 
pedagogiky a taktiež sme začali s tréningami 
fonematického uvedomovania, ktorý vytvára 
predpoklady pre hladké osvojenie si schopností 
čítania a písania v prvom ročníku.

V roku 2015 sme zrealizovali niekoľko vzde-
lávacích seminárov a exkurzií, ktorých sa v 
roku 2015 zúčastnilo viac ako 60 budúcich aj 
súčasných pedagógov. V roku 2015 sa program 
v obci Plavecký Štvrtok transformoval na ko-
munitné centrum, ktoré poskytuje komplexné 
služby a programy, ktoré sme nastavili na zá-
klade mapovania potrieb v obci, ako aj našich 
skúseností s prevádzkovaním centier  
na východnom Slovensku.

Plavecký Štvrtok
Komunitné centrum

klientov využilo 
naše služby v centre 
v roku 2015.

129
zamestnanci  
a 18 dobrovoľníkov  
pôsobilo v centre.

3

Svoje aktivity centrum realizovalo v úzkom partnerstve so Základnou školou Plavecký 
Štvrtok, ale aj s obcou, občianskym združením Francesco a ďalšími partnermi.
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Rok 2015 bol v komunitnom centre v Roškovciach v levočskom okrese veľmi 
pestrý. Deti, mládež, ale i dospelí mali možnosť zapojenia sa do viacerých aktivít 
a projektov. Každý mesiac prebiehali komunitné rady, kde sa stretávali zástup-
covia rodín z komunity, poslanci z mestského zastupiteľstva, asistent zdravotnej 
osvety a rôzni zaujímaví hostia. Na stretnutiach sa riešili aktuálne problémy v 
komunite, zároveň sme zdieľali najnovšie informácie. Z projektov pre dospelých 
by sme ďalej mali spomenúť tréning životných zručností. 

Roškovce
Komunitné centrum

Počas celého roka sme komunitnom centre v Roškovciach spolupracovali s obec-
ným úradom Doľany, Základnou školou s materskou školou Spišský Hrhov a Spoje-
nou školou internátnou v Levoči.

V komunitnom 
centre sme 
v roku 2015 
nezabudli ani 
na dospelých. 
Zorganizovali 
sme pre nich 
komunitné rady, 
ktoré sa konali 
raz v mesiaci, 
tréning život-
ných zručností, 
počas ktorého 
sme preberali 
domáci rozpo-
čet, pôžičky a 
zamestnávanie. 

V Roškovciach sa vzdeláva-
nia zúčastňovala rôznorodá 
veková skupina, ženy i muži. 
Účastníci mali možnosť tvoriť 
fiktívne rozpočty. Riešili sa 
otázky exekúcií a pohľadávok. 
Rovnako mali možnosť zapojiť 
sa do rolových hier. Na každo-
dennej báze sa dospelým  
poskytovalo sociálne poraden-
stvo v oblasti práce, dlhov či 
exekúcií. 

Deti a mládež sa počas roka 
2015 stretávali v centre každý 
deň, venovali sa im lokálni, ale 
i zahraniční dobrovoľníci. Každý 
deň prebiehalo doučovanie  
a voľnočasové aktivity. Mládež 
sa stretávala každý štvrtok vo 
večerných hodinách. Mali mož-
nosť preberať témy, ktoré ich 
zaujímali, tu prebiehalo i indivi-
duálne kariérne poradenstvo. 

Rok 2015 sa v komunitnom centre Spišské Podhradie v okrese Levoča niesol 
v znamení umeleckej tvorby a rozširovania obzorov mládeže, ktorá navštevu-
je centrum. Okrem bežných každodenných aktivít ako je doučovanie a voľ-
nočasové aktivity, diskusie a riešenie vzniknutých problémov, sa deti zapojili 
spolu s deťmi z Roškoviec do aktivít projektu Správy spoza dediny a tvorili 
noviny a komix na tému diskriminácia. 

Predškolský klub doteraz navštevovalo 21 detí. 
Časť z nich, ktoré absolvovali klub v školskom 
roku 2014/2015, už nastúpila na základnú ško-
lu, kde zvládajú nároky bez väčších ťažkostí. Pri 
práci s deťmi v klube čerpáme zo vzdelávacie-
ho programu pre materské školy, je však obo-
hatená o metódu Grunnlaget, prvky Montessori 
pedagogiky a taktiež sme začali s tréningami 
fonematického uvedomovania, ktorý vytvára 
predpoklady pre hladké osvojenie si schopností 
čítania a písania v prvom ročníku.

V roku 2015 sme zrealizovali niekoľko vzde-
lávacích seminárov a exkurzií, ktorých sa v 
roku 2015 zúčastnilo viac ako 60 budúcich aj 
súčasných pedagógov. V roku 2015 sa program 
v obci Plavecký Štvrtok transformoval na ko-
munitné centrum, ktoré poskytuje komplexné 
služby a programy, ktoré sme nastavili na zá-
klade mapovania potrieb v obci, ako aj našich 
skúseností s prevádzkovaním centier  
na východnom Slovensku.

Spišské Podhradie
Komunitné centrum
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Bývanie
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Komunitné centrum v obci Sveržov prevádzkujeme od  roku 2009. Založili 
 sme ho v úzkej spolupráci s obecným úradom, od ktorého máme vysokú  
mieru podpory. V rámci programov, ktoré v centre realizujeme, sa usilujeme  
o sociálne začlenenie jednotlivcov a rodín, zlepšenie ich sociálnej situácie  
a podporu sociálnej mobility. 

Sveržov
Komunitné centrum

Súčasne sa zameriavame na podporu spo-
lupráce a spolužitia všetkých skupín obyva-
teľstva, ktoré v obci žijú. Tešíme sa preto, že 
služby a aktivity komunitného centra využíva-
jú a navštevujú nielen Rómovia, ale aj ľudia 
z majority. V roku 2015 v ňom pôsobili dvaja 
pracovníci a viacero externých spolupracovní-

kov a dobrovoľníkov. Ročne naše služby využije 
viac ako 80 klientov. Špecifikom komunitného 
centra je, že nie je vnímané ako „rómske“, ale 
je aktívnym účastníkom a facilitátorom komu-
nitného života v obci ako celku.

V septembri 2015 sme svoje sily spojili so 
Združením pre lepší život a otvorili sme Spo-
ločný program bývania, ktorý sa v roku 2016 
pretransformuje na neziskovú organizáciu 
Projekt DOM.ov.

Pre rok 2016 zároveň pripravujeme spustenie 
mikropôžičkového fondu v spolupráci s naj-
väčším bankovým domom na Slovensku. Na 
bývanie začalo pravidelne sporiť viac ako 80 

rodín z 10 osád – získavajú tak návyk, ktorý 
im neskôr pomôže mikropôžičku na bývanie 
bezpečne splatiť. Všetky rodiny sa aktívne 
zúčastnili skupinového finančného vzdelávania, 
a sú terénnymi sociálnymi pracovníkmi vedené 
k prevencii pred zadlžovaním. Projekt aktivizuje 
zapojené obce, aby vytvárali pre rómske rodi-
ny férové podmienky pre legálnu individuálnu 
výstavbu rodinných domov.

V roku 2015 sa nám v obci Kojatice podarilo dokončiť proces vysporiadania 
pozemkov pod rómskou osadou. V teréne sa nám ukázalo, že záujem sta-
rostov a rodín žijúcich vo vylúčených rómskych lokalitách o svojpomocné 
zabezpečenie bývania za pomoci mikropôžičiek je obrovský. 
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Vzdelávanie a podpora 

aktívneho občianstva

Prostredníctvom neformálnych vzdelávacích 
aktivít sa snažíme podporiť budovanie uvedo-
melej a tolerantnej spoločnosti, schopnej pre-
konávať predsudky a stereotypy a rešpektovať 
rozdielnosť ľudí.

V roku 2015 sme pokračovali v spolupráci  
s aktívnymi mladými ľuďmi v rámci projektov, 
ktoré sa zamerali na rozvíjanie mediálnych 

zručností a ich aktívnej účasti na živote miest-
nej komunity, podpore dodržiavania ľudských 
práv a znižovania napätie medzi rôznymi 
skupinami. Zároveň sme pokračovali so spo-
luprácou so základnými a strednými školami, 
pričom sme sa venovali tvorbe nových materi-
álov pre učiteľov na aktuálne témy porušova-
nia ľudských práv a slobôd.

Oblasť vzdelávania a podpory aktívneho občianstva sa zameriava hlavne 
na prácu s mládežníkmi, ktorých sa snažíme informovať a zvyšovať zruč-
nosti a povedomie o témach ľudských práv, tolerancie, participácie vo 
verejných veciach a aktívneho občianstva.

1514

Ľudské práva

Program podpory ľudských 
práv vznikol v našej organi-
zácii v roku 2011 a za necelé 
štyri roky sa rozvinul do dvoch 
hlavných podprogramových 
oblastí: Vzdelávanie a aktívne 
občianstvo a Migrácia. 

Cieľom našej činnosti je v súlade  
s misiou organizácie presadzovať 
hodnoty tolerancie, rovnosti a reš- 
pektu tak na lokálnej, ako aj národ-
nej úrovni a podporovať dodržia- 
vanie základných ľudských práv  
a slobôd na Slovensku aj v zahraničí.

Čo robíme?
Naša činnosť v oblasti ľudských 
práv pozostáva z kombinácie 
viacerých druhov aktivít, ktoré 
sa snažíme na seba nadväzo-
vať, a tým dosahovať naše  
ciele na viacerých úrovniach:

•	 výskumné aktivity

•	 neformálne vzdelávanie na školách

•	 tréningy a školenie profesijných skupín

•	 advokačná činnosť na národnej  
a lokálnej úrovni

•	 kampane a šírenie povedomia

•	 podpora aktívneho občianstva

•	 zahraničná spolupráca

V roku 2015 sme prostredníctvom 
výskumnej činnosti vstúpili do 
nových lokalít, predovšetkým  
na východnom Slovensku. 

Rozšírili sme svoju činnosť a spo- 
luprácu na územie Moldavska  
a nadviazali spoluprácu s orga- 
nizáciami z Kosova a Albánska.

Podporili sme komunitnú a mediálnu činnosť 
mládežníckych skupín na východnom Slovensku 
a začali intenzívne spolupracovať so základnými 
a strednými školami v oblasti vzdelávania. 

Venovali sme sa výskumu na tému obchodova-
nia s deťmi. Taktiež sme pokračovali v školeniach 
profesijných skupín, predovšetkým referentov 
špecialistov a sociálnych pracovníkov. 

ČO SA NÁM PODARILO V ROKU 2015:
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Dary a zbierkyMigrácia

Verejná zbierka 

Skutočný darček
Verejnú zbierku Skutočný darček realizujeme 
od roku 2010, aby sme mohli efektívnejšie 
pomáhať v chudobnejších častiach Slovenska  
a rozvojových krajinách sveta. V roku 2015 
sme vďaka sume 1 392,48 eur, ktorú sme  
vyzbierali v roku 2014, mohli:

- pomôcť rodinám v Afganistane k sebestač-
nosti pri pestovaní obživy nákupom semi-
en zeleniny v sume 1 117,48 eur

- podporiť deti zo sociálne znevýhodneného 
prostredia na Slovensku tým, že sme im 
prispeli na pomôcky, cestovné a  stravu pri 
štúdiu na strednej škole v sume 275 eur.

Počas roka 2015 do verejnej zbierky Skutoč-
ný darček prispeli darcovia celkovou sumou 
618,47 eur.  Táto suma bude použitá v roku 
2016 na nákup drobných domácich zvierat  
pre rodiny farmárov v Keni.

2% dane
V roku 2015 sme mali vďaka možnosti pouká-
zať 2% z daní k dispozícii 4 554,85 eur, ktoré 
nám poukázali darcovia v roku 2014.

Tieto prostriedky sme využili na činnosť 
našich komunitných centier, kde realizujeme 
programy sociálnej integrácie, na podporu 
osvetových projektov na školách s témou 
obchodovania s ľuďmi a na prevádzku orga-
nizácie.

Najväčšia časť prostriedkov bola využitá  
na program sociálnej integrácie v obciach            
 • Roškovce • Sveržov • Petrovany • Spišské 
Podhradie • Plavecký Štvrtok.

Verejná zbierka 

SOS Ukrajina
Nie je nám jedno, čo sa deje na Ukrajine,  
preto sme koncom roka 2014 vyhlásili ve- 
rejnú zbierku na pomoc ľuďom, ktorí žijú  
v oblastiach zasiahnutých vojenským konflik-
tom. Počas trvania zbierky v roku 2015 sme 
vyzbierali 236 eur. Náš výťažok sme spojili  
s verejnou zbierkou Človek v ohrození, o.z.  
a v roku 2016 bude použitý na nákup potravín 
a hygienických potrieb pre ľudí, ktorí sa na 
Ukrajine museli kvôli konfliktu vysťahovať  
zo svojich domovov.

Rok 2015 sa aj v slovenskom priestore niesol v znamení diskusií o migrácii, 
ktoré spustila utečenecká kríza na prelome leta a jesene 2015. Naša pobočka 
sa od roku 2006 v tejto oblasti aktívne venuje najmä témam obchodovanie  
s ľuďmi a pracovná migrácii. 

V roku 2015 sme tieto témy 
ďalej rozvíjali, pričom sme  
sa okrem výskumných  
a advokačných aktivít začali 
venovať aj priamej prevencii 
obchodovania s ľuďmi  
a školeniam profesijných  
skupín v tejto oblasti.

Taktiež sme pokračovali  
v činnosti na európskej úrovni, 
a to prostredníctvom Platfor-
my občianskej spoločnosti EÚ 
pre boj proti obchodovaniu 
s ľuďmi, ktorá má za úlohu 
združovať mimovládne organi-
zácie venujúce sa problemati-
ke a umožniť ich spoluprácu.  
V roku 2015 sme sa taktiež 
začali intenzívnejšie venovať 
téme integrácie príslušníkov  
z tretích krajín a v spolupráci  
s inými neziskovými organizá-
ciami sme uskutočnili výskum, 
ako aj národný seminár na 
túto tému.

Zahraničná spolupráca
Našu činnosť sme v roku 2015 rozšírili aj za hranice Slovenska, a to konkrétne projektom, 
ktorý sme začali implementovať v Moldavsku. Naším cieľom je priniesť do škôl v Moldav-
sku nové metódy práce so žiakmi a žiačkami, a to cez krátke dokumenty na rôzne spolo-
čenské témy a následné aktivity a podnety na diskusiu. Zároveň sme nadviazali kontakt  
a spoluprácu s partnerskými organizáciami v Albánsku a Kosove, kde by sme radi vytvo-
rili projektovú spoluprácu v oblasti prenosu skúseností a zdieľania príkladov dobrej praxe.
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Finančné výsledky 2015

Verejné zdroje: 244 994,21 €
• finančné prostriedky z Európskej únie 
• finančné prostriedky zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky 
• finančné prostriedky z verejných 

zdrojov iných krajín 
• prostriedky vyzbierané cez poukázanie 

2 % z dane z príjmu FO a PO 

Súkromné zdroje: 111 925,69 eur 
• finančné prostriedky od nadácií, 

súkromných fondov a partnerov 
• finančné prostriedky vyzbierané  

z verejných zbierok
• individuálne dary

Programy sociálnej integrácie 
61,6 %

Podpora ľudských práv 
22,8 %

Program bývania 
10,2 %

Rozvojová spolupráca v Moldavsku  
a Afganistane 3,1%

Globálne rozvojové vzdelávanie 
0,3%

Iné činnosti a projekty 
2%

Rozdelenie

nákladov

Programy sociálnej integrácie:  
219 954,19 €
Podpora ľudských práv:  
81 158,87 €
Program bývania:  
36 514,13 €
Rozvojová spolupráca v Moldavsku  
a Afganistane: 11 050,06 €
Globálne rozvojové vzdelávanie:  
1 057,94 €
Iné činnosti a projekty:  
7 184,71 €

Výnosy 
356 919,90 €

Náklady 
356 919,90 €

Štipendijný program

Štipendijný program realizujeme od roku 2010 
a jeho cieľom je podporovať deti z vylúčených 
rómskych lokalít, s ktorými dlhodobo pracujeme 
v našich komunitných centrách na východnom 
Slovensku, v štúdiu na strednej škole a zabez-
pečiť pokrytie základných výdavkov, súvisiacich 
s ich vzdelávaním. 

Vzhľadom na sociálnu a finančnú situáciu ro-
dín a na množstvo výdavkov, spájajúcich sa so 
štúdiom na strednej škole, deti a ich rodiny sa 
často rozhodnú z finančných dôvodov nepo-
kračovať vo vzdelávacom procese. Štipendijný 
program je nezriedka pre deti jediná šanca na 
zotrvanie vo vzdelávaní. 

Do programu sa môžu zapojiť individuálni 
darcovia, pričom plná suma príspevku indivi-
duálneho darcu putuje dieťaťu - všetky náklady 
spojené s administráciou štipendijného progra-
mu hradí naša organizácia.

študentov a študentiek zo sociálne znevýhodneného 
prostredia mohlo v roku 2015 študovať na strednej škole 
vďaka 13 individuálnym darcom, ktorí sa zapojili do pro-
gramu sumou 2 660 eur.
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Ďakujeme
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Zoznam zamestnancov

Balážová Zuzana
Cehelník Marián
Čonka Marek
Dräxlerová Stanislava
Dudra Marián
Feketeová Dana
Gliganič Ondrej
Grejtáková Iva
Hapalová Miroslava
Hobľák Radoslav

Holubová Jarmila
Hujdičová Lenka
Ičo Michal
Javorová Milada
Kravčík Pavol
Maľarová Iveta
Medveďová Romana
Momot Anastazij
Moravcová Anna
Paličková Terézia

Pankuch Peter
Poduška Ondřej
Príhodová Natália
Rerková Mária
Sláviková Petra
Stránská Tímea
Tešinský Jakub
Vašáková Jana
Vorobel Jozef
Zápotocká Lenka



Kontakt:
Člověk v tísni – pobočka Slovensko
Baštova 5
811 03 Bratislava
info@peopleinneed.sk
+421 (0)2 5542 2254

Fotografie: Nina Mikušková, Nathalie Bertams, Andrej Bán, archív Člověka v tísni – pobočka Slovensko


