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Milí priatelia, milé priateľky,

rok 2019 bol pre nás výnimočný – oslávili sme 20 rokov 
fungovania. Z iniciatívy skupiny novinárov, ktorí 
vyrazili rekonštruovať školu vo vojnou zmietanom 
Kosove, sa z Človeka v ohrození stala rešpektovaná 
organizácia, ktorá pomáha ľuďom na okraji spoloč-
nosti doma aj v zahraničí. Aj tohto roku sa nám toho 
veľa podarilo a som rada, že Vám môžeme ukázať, 
na čom všetkom sme pracovali.  

V zahraničí aj naďalej pomáhame v častiach 
sveta, ktoré sužujú konflikty a chudoba. V Libanone, 
ktorý koncom roka postihli vážna hospodárska kríza 
a spoločenské nepokoje, sme vzdelávali deti a mládež 
z utečeneckých a chudobných libanonských komunít, 
aby získali nádej, sebadôveru a skutočné šance na 
lepšiu budúcnosť. Na východnej Ukrajine sme opatro-
vali seniorov, ktorí žijú v blízkosti bojovej línie. Opravili 
sme poškodené domy, ktoré sú napriek ostreľovaniu 
stále domovmi svojich obyvateľov. V Keni sme opäť 
pomáhali vnútorne vysídleným rodinám naštartovať 
si živobytie. Sústredíme sa však aj na podporu rozvoja 
v najchudobnejších krajinách v Európe. V Moldavsku 
sme otvorili klientske centrá, ktoré umožnia prístup  
k službám na jednom mieste. V regióne, ktorý je pozna- 
čený migráciou mladých do zahraničia, sme aktivizo-
vali miestnu mládež, aby sa zapájala do zlepšovania 
svojich komunít a príležitostí pre mladých ľudí. 

Na Slovensku ďalej pomáhame ľuďom z naj-
chudobnejších komunít postaviť sa na vlastné nohy 
a každým rokom pozorujeme posuny v komunitách, 
kde pôsobíme. Učíme deti základným zručnostiam, 
aby sa lepšie adaptovali pri nástupe do mater-
skej a základnej školy. Podarilo sa nám motivovať 
niekoľko detí k štúdiu na strednej škole, ako vôbec 
prvých v komunite, čo im dáva neporovnateľne lepší 
štart do života. V rámci pracovného poradenstva 
sme zamestnali desiatky ľudí, vďaka čomu si mohli 
zveľadiť svoje bývanie a zlepšiť si úroveň života. Pre 
viacerých z nich to bola prvá skúsenosť s legálnou 
prácou v živote. Vďaka našim aktivitám sa zlepšujú 
aj vzťahy medzi majoritou a minoritou.  

Človek v ohrození nie je len o priamej po-
moci ľuďom v núdzi. Rovnako dôležité je pre nás aj 
scitlivovanie slovenskej verejnosti na témy, ktoré sa 
nás všetkých týkajú. Som rada, že v časoch rastúcej 
spoločenskej polarizácie sa nám darí z roka na rok 

rozvíjať túto časť našej práce. Spolupracovali 
sme s učiteľmi a učiteľkami zo stoviek škôl,  
aby v rámci svojich predmetov mohli u detí 
prebúdzať záujem o prepojenia medzi globál-
nymi a lokálnymi javmi v našej spoločnosti. 
Jubilejný 20. ročník festivalu Jeden Svet 
zase ponúkol vo vypredaných kinosálach 
tisíckam žiakov a návštevníkov podnetné 
diskusie a filmy, ktoré majú silu meniť pohľad 
na svet.  

Za týmito výsledkami stojí neúnavná  
a odhodlaná práca ľudí v Človeku v ohrození, 
ako aj všetkých našich dobrovoľníkov, dobro- 
voľníčok a externých spolupracovníkov. Vďa-
ka patrí aj Braňovi Tichému, ktorý sa koncom 
roka rozhodol ukončiť svoje päťročné pôso-
benie na čele organizácie.

Naša práca by nebola možná bez pod-
pory firemných a inštitucionálnych darcov, ale 
aj našich pravidelných podporovateľov. Teším 
sa, že počet ľudí, ktorí veria našej práci a po- 
máhajú spolu s nami, z roka na rok narastá. 
Ďakujem, že nám pomáhate rozvíjať hodnoty 
solidárnej, otvorenej a tolerantnej spoločnosti 
a dokazovať, že pomáhať má zmysel.

Príhovor

Prajem Vám príjemné čítanie, 

Andrea Najvirtová 
riaditeľka Človeka v ohrození
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O nás

Krajiny, kde sme dosiaľ pôsobili:

  Haiti  

  Kuba  

Naše aktivity sa odvtedy výrazne rozrástli a posu- 
nuli. Nepôsobíme iba vo svete, ale aj doma na Slo-
vensku. Okrem humanitárnej pomoci sa venujeme 
aj dlhodobým projektom rozvojovej spolupráce, 
podpore ľudských práv, sociálnej integrácii a globál-
nemu vzdelávaniu. Najdôležitejšia však pre nás aj 
naďalej zostáva adresná pomoc, rovnako ako udrža-
teľná 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 tiež medzinárodný festival  
dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý divákom  
a diváčkam prináša závažné témy z celého sveta, 
ako aj zo Slovenska. Sme súčasťou medzinárodnej 
siete People in Need.

Človek v ohrození je mimovládna nezisková organizácia. 
V roku 1999 ju založila skupina novinárov, ktorými ľudsky 
pohli drvivé dopady 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.

  Južný Sudán  

  Albánsko  

  Kosovo  

  Čečensko  

  Bielorusko  

  Bosna a Hercegovina  

  Ukrajina  
  Moldavsko  

  Gruzínsko  
  Čína  

  Afganistan  

  Nepál  
  Irán  

  Pakistan  

  Irak  
  Grécko  

  Libanon    Palestína  
  Filipíny  

  Indonézia  

  Mjanmarsko  

  Rumunsko  

  Srbsko  

  Srí Lanka  

  Česko  

  Slovensko  

  Keňa  

Našim poslaním je pomáhať 
tým, ktorí sa ocitli v ohrození. 
Či už trpia dôsledkami vojno- 
vých konfliktov, hnevom 
prírodných katastrof alebo 
bezútešnosťou generačnej 
chudoby. Prácou vo vylúče-
ných komunitách na Sloven-
sku a vzdelávacími aktivitami 
tiež prispievame k budovaniu 
otvorenej, tolerantnej a inklu-
zívnej spoločnosti.
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Dlhodobé trvanie utečeneckej  
a socioekonomickej krízy v regió-
ne má výrazný vplyv na Libanon  
a najmä na jeho chudobnejšie  
časti, nakoľko tu žije približne  
1,5 milióna sýrskych utečencov, 
viac ako 200 000 palestínskych 
a ďalších 18 500 utečencov 
z iných krajín. Viac ako polovica 
z nich sú deti. Krajina sa zároveň 
zotavuje z vnútroštátnych kon-
fliktov a cezhraničných nepo-
kojov z nedávnej minulosti. Rok 
2019 prehĺbil už rozsiahlu socioe-
konomickú krízu, ktorá pripravila 
značnú časť ľudí o živobytie a 
posunula viac ako polovicu oby-
vateľstva pod hranicu chudoby.

LIBANON

Severná časť krajiny sa považuje za 
najchudobnejší región Libanonu.  
Socioekonomická kríza tu mala na 
ľudí veľmi negatívny vplyv. Pre mno-
hých mladých a deti žijúce v chudobe 
je vzdelanie nedosiahnuteľné, keďže 
ich rodiny žijú vo veľkej chudobe  
a deti aj mladí musia často namiesto 
školy prispievať do rodinného ropočtu.  
Nedostatok vzdelania a kvalifikácie  
ich však odsudzuje na život v chudo-
be a vykorisťovaní.

V regióne Akkar, ležiacom na 
hraniciach so Sýriou, sme pomohli  
271 deťom zapísať sa do štátnych 
škôl. Poskytli sme tiež doučovanie  
a pomoc s úlohami 296 deťom z ute-
čeneckých komunít a z chudobných 
libanonských rodín. Z týchto detí až 
270 úspešne postúpilo do vyššieho 
ročníka. 

Akkar: Od najmenších  
až po ich rodičov

Humanitárna 
pomoc

Rok sa začal ničivou búrkou

V januári 2019 zasiahla Libanon snehová búrka Norma, ktorá 
ohrozila tisíce ľudí, najmä tých najchudobnejších a rodiny 
na úteku, ktoré žijú v stanových mestečkách. Búrka poško-
dila aj prístrešky ľudí, s ktorými sme spolu s partnerskou 
organizáciou SB Overseas dlhodobo pracovali. Vďaka pra- 
videlným darcom z Klubu priateľov sme mohli okamžite 
pomôcť rodinám v utečeneckom tábore Arsal v údolí Bekaa, 
ako aj v utečeneckom tábore Shatila v Bejrúte. Odovzdali 
sme im ohrievače, palivo do ohrievačov, stany či dojčenskú 
výživu pre deti.
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Po skončení doučovania  
sme medzi ich rodičmi zrealizovali 
prieskum. Až 92 % rodičov potvrdilo, 
že každodenná podpora detí im  
pomohla získať dobré známky.  
Z projektu malo úžitok aj 16 učiteliek 
a učiteľov, ktorí deťom pomáhali. 
Počas celého roka dostávali tréningy 
zamerané na vzdelávacie metódy  
a ochranu detí – čo je oblasť, v ktorej 
sa väčšina z nich predtým nikdy 
nemala možnosť vzdelávať. 

Okrem detí sme sa sústredili 
aj na mladých ľudí od 14 do 20 rokov. 
Zorganizovali sme pre nich odborné 
kurzy v profesiách stolárstva, holič-
stva, kozmetiky a krajčírstva a za-
bezpečili im kurzy anglického jazyka. 
Naše kurzy navštevovalo 53 mladých 
chlapcov a dievčat z miestnych chu-
dobných komunít aj spomedzi rodín 
na úteku. Až 45 študentov svoje kur-
zy úspešne ukončilo a viacerí si našli 
stáž alebo začali sami podnikať. 

Projekt sme ukončili v augus-
te 2019.

Tripolis: Vo vzdelávaní pokračujeme 
aj v ďalšom roku

V Tripolise dlhodobo poskytujeme vzdeláva-
nie a psychologickú podporu deťom, mládeži 
a ich rodičom. Pre najmenších je určená 
predškolská príprava, ktorá je povinná pre 
zápis detí do škôl, školopovinným deťom 
sme pomáhali s domácimi úlohami a učivom 
a pre ich starších súrodencov, ktorí si ne-
mohli dokončiť základné vzdelanie a potre-
bujú si zvýšiť kvalifikáciu, sme organizovali 
odborné kurzy. Venovali sme sa aj rodičom, 
cez kurzy pozitívneho rodičovstva, aby mohli 
lepšie podporovať svoje deti.

Deti navštevujúce naše vzdelávacie 
centrum v strede mesta Tripolis boli lepšie 
pripravené na nástup do škôl a udržanie sa 
v školách, osvojili si dobré návyky v učení, 
získali potrebnú psychosociálnu podporu  
a našli v našom centre bezpečný priestor 
pre svoj rozvoj. 

Predškolskú prípravu navštevovalo 
134 detí, ktoré sa učili základné vedomosti 
nielen z arabčiny, ale aj z francúzštiny či an-
gličtiny ako druhého jazyka, a tiež základné 
počítanie. 

Komu sme v Akkare pomohli?

271 296 16 45
detí sa 

zapísalo  
do škôl 

deťom sme 
pomáhali  
s úlohami  

a doučovali 
ich

učiteľom 
sme spros- 
tredkovali 
tréningy

mladých 
úspešne 
ukončilo 
odborné 

kurzy

Svojimi prostriedkami ho podporil SlovakAid 
a realizovali sme ho v spolupráci s miestnym 
partnerom Relief and Reconciliation – Lebanon.
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Starším deťom vo veku od 6 do 10 rokov sme 
poskytovali pravidelné doučovanie, aby zvládali uči-
vo, ktoré je pre ne náročné. Veľa predmetov je totiž 
vo francúzštine a deti, ktoré do Libanonu utiekli zo 
Sýrie, jazyku nerozumejú. Počas školského roka sme 
poskytli tieto doučovacie kurzy spolu až 70 deťom. 

Okrem toho sme 62 mladým ženám a mu-
žom vo veku od 16 do 26 rokov pomocou odborných 
kurzov zakončených certifikátom poskytli teoretic-
ké aj praktické zručnosti v odboroch opatrovanie/
ošetrovanie a hoteliérstvo, kde sa mladí pripravujú 
na profesiu čašník, recepčný a asistent v kuchyni. 

V Tripolise pokračujeme v týchto aktivitách 
aj v roku 2020.

V libanonskom Tripolise sme vďaka 
Skutočným darčekom Šťastná trieda 
a Školské pomôcky mohli zorgani-
zovať 6-týždňový letný denný tábor 
plný vzdelávacích a voľnočasových 
aktivít. Zúčastnili sa ho deti sýrskych 
utečencov, ale aj miestne libanonské 
deti, ktoré spoločne žijú v najchudob-
nejšej časti Tripolisu.

V spolupráci s miestnou 
organizáciou SEED sme zostavili har-
monogram aktivít pre deti tak, aby 
podporili ich zdravý vývoj a zmiernili 
vojnové traumy. Pre 25 detí vo veku 
od 7 do 11 rokov sme počas letných 
prázdnin organizovali pravidelné 
doučovanie angličtiny. 50 mladších 
detí vo veku 3 až 6 rokov absolvovalo 
každodenné vzdelávaco-oddychové 
aktivity. Zároveň mohli všetky deti ísť 
na vzdelávacie výlety do miest, kde 
by sa vzhľadom na svoju sociálnu  
a rodinnú situáciu inak nemali šancu 
dostať: do zoologickej záhrady, na trh 
s mydlom, do Záhrady kráľa Fahada, 
na hrad Tripolis alebo starú železnič-
nú stanicu. 

Tábor bol na konci júla ukon-
čený slávnostnou akciou pre všetky 
deti v areáli výstaviska Rachid Kara-
mi. Jej súčasťou bola aj exkurzia po 
výstavisku. Pre vzdelávacie centrum 
sme zabezpečili aj ďalšie potrebné 
veci ako anglické učebnice, školské 
pomôcky či toaletu pre učiteľov.

Skutočný darček: Šťastná trieda v Tripolise

Predškolská 
príprava, 
aby mohli 
nastúpiť  
do škôl

Najmenší Mladí RodičiaŠkolopovinní

Doučovanie 
a pomoc 

s úlohami 
a školským 

učivom

Odborné  
kurzy,  

aby mali šancu 
sa  

zamestnať

Kurzy 
pozitívneho 
rodičovstva

Vzdelávanie v Libanone 
nie je len o doučovaní:

Pomoc v Tripolise podporil SlovakAid a realizovali 
sme ju v spolupráci s organizáciou SEED.
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UKRAJINA

Napriek tomu, že konflikt na vý-
chodnej Ukrajine vypukol v roku 
2014, 3,5 milióna obyvateľov je 
stále odkázaných na humanitárnu 
pomoc. Mnohí prišli o svojich blíz-
kych, o domovy a stali sa utečen-
cami vo vlastnej krajine. Región 
bojuje s obmedzeným prístupom  
k základným službám, ako sú le-
kárska starostlivosť čí vzdelanie, 
ale aj vysokou nezamestnanosťou, 
potravinovou neistotou a obme-
dzenou slobodou pohybu. Znížený 
prístup k sociálnym dávkam  
a občianskej dokumentácii, či  
slabo fungujúca administratíva 
a chýbajúce zákony prehlbujú 
frustráciu obyvateľstva z konflik-
tu a vytvárajú humanitárnu krízu.

Pomáhame tým, ktorí 
nemohli odísť

Väčšina ľudí v núdzi žije pozdĺž kontaktnej 
línie. Často ide o starších alebo chorých ľudí 
odkázaných na pomoc, ktorí nechceli alebo 
nemohli opustiť svoje domovy. Žijú na úze-
miach, ktoré sú často zamínované či ostre-
ľované a vo všeobecnosti ťažko prístupné. 
Práve im sme sa rozhodli pomôcť. 

Spolu s Caritas Mariupoľ sme vyško-
lili a následne zamestnali 24 obyvateľov  
z miestnych komunít, ktorí poskytujú opat-
rovateľské služby 144 seniorom vo veku od 
65 do 96 rokov, a to 2 až 3 razy do týždňa. 
Mnoho je vážne chorých, niektorí sú dokon-
ca pripútaní na lôžko a odkázaní na pomoc 
našich opatrovateliek a opatrovateľov. Tí im 
pomáhajú so všetkým, čo je práve potrebné. 

Odvedú ich k lekárovi, vybavia úradné 
záležitosti, nakupujú lieky a potraviny, nosia 
vodu a drevo na kúrenie, upratujú, pomôžu aj 
okolo domu a v záhrade. Projekt sme nasta-
vili tak, aby vyškoľoval a poskytoval prácu 
miestnym, ktorí potom skúsenosti šíria ďalej 

medzi sebou. Za svoju prácu dostávajú mzdu, 
ktorá zas pomáha prežiť ich rodinám. Vďaka 
tomu si aj títo opatrovatelia a opatrovateľky 
mohli napríklad zadovážiť internet, vyplatiť 
pôžičky, opraviť domy a podobne, čo význam-
ne prispieva k cirkulárnej ekonomike. Projekt 
potrvá do konca augusta 2020.
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Mnoho domov v nárazníkovom pásme je poškodených 
dlhotrvajúcim konfliktom. Ešte aj dnes je v noci často 
počuť streľbu a výbuchy dopadajúcich mínometných 
striel. Domy majú diery v strechách a miesto okien 
len plastové fólie, poprípade ich obyvatelia zamurovali, 
pretože boli otočné na nebezpečnú stranu. Opravy si 
pri nízkych dôchodkoch dovoliť nemôžu. V obciach 
Marinka, Krasnohorivka, Starohnativka, Novohry-
horivka a Hranitne sme preto s pomocou stavebnej 
spoločnosti opravili 50 vojnou poškodených domov, 
aby mali miestni obyvatelia dôstojnejšie životné pod-
mienky a teplý úkryt pred ukrajinskou zimou. Domy 
sme mohli opraviť aj vďaka našim darcom.

Malé mesto Sviatohirsk na severe Ukrajiny bolo 
kedysi pokojným domovom pre 4 600 obyvateľov. 
Po vypuknutí konfliktu sa sanatória a letné kempy  
v rekreačnom mestečku zmenili na prechodné  
domovy pre tisíce vnútorne vysídlených rodín. 

Jedno zo sanatórií, v ktorom ľudia našli úto-
čisko, bolo sanatórium Sviati Hory. To sa stalo do-
movom pre 70 vnútorne vysídlených obyvateľov so 
zdravotným postihnutím, vrátane 25 detí. Väčšina 
pochádza z rôznych oblastí Donetska a Luhanska. 

Budova pôvodne nebola určená pre ľudí so 
zdravotným postihnutím, chýbali bezbariérové prí-
stupy a najmä kúpeľňa a toaleta boli príliš malé a ne-
vyhovujúce pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu. 

Rozhodli sme sa preto použiť pro-
striedky zo Skutočného darčeka z kategórie 
Voda, a v spolupráci s našou sesterskou or-
ganizáciou Člověk v tísni sme kompletne zre-
konštruovali hygienické zariadenia v centre. 
Zmenili sme vnútornú dispozíciu, osadili nové 
keramické dlažby, obklady a osvetlenie. Pre 
bezpečný pohyb sme v kúpeľni nainštalovali 
špeciálne upravenú sanitu a oporné madlá. 

Takéto vybavenie kúpeľne zabez- 
pečí jednoduchší pohyb a prístup pre ľudí  
so zdravotným postihnutím aj seniorov  
a prispieva ku dôstojnejším podmienkam  
v dennom centre.

Jednou z obyvateliek týchto 
domov je aj pani Alja. Keď sa začal 
konflikt na východnej Ukrajine, spadla 
jej do záhrady bomba a tlaková vlna 
vyrazila všetky okná, vybila dvere, 
zničila strechu, vonkajšiu sprchu aj zá-
chod. Počas ostreľovania sa s dcérou 
schovávali v pivnici. O 3 roky neskôr 
sa ostreľovači vrátili a museli sa znova 
ukryť. Dom ale opustiť nemohli.

„Moja dcéra je odmalička 
invalidná, ako by sme mohli odísť?” 
povedala nám Alja, ktorá dostáva 
dôchodok sotva 60 eur. Alja si vlast-
nými silami opravila zác hod, susedia 
pomohli s hrubou opravou strechy 
a s našou pomocou boli na dome 
osadené nové okná.

Opravujeme domy zničené ostreľovaním

Skutočný darček: Voda pre sanatórium

Projekty na Ukrajine môžeme realizovať 
vďaka prostriedkom od SlovakAid.
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MOLDAVSKO

ALBÁNSKO

Rozvojová 
spolupráca

Obyvatelia sa už tešia 
na klientske centrá

Plán udržateľného rozvoja v regióne Tropoja

V roku 2019 sme aktívne pokračovali v pod-
pore rozvoja Moldavska a to prostredníctvom 
dvoch projektov s finančnou podporov od 
SlovakAid. Prvý projekt „Posilnenie transpa-
rentnosti a efektívneho výkonu samospráv 
a budovanie kapacít občianskej spoločnosti 
v Moldavsku“ sa začal ešte v roku 2018  
a na jar 2019 priniesol úspešné ukončenie  
vo forme založenia dvoch nových klientskych 
centier. Po vzore skúseností zo Slovenska 
tak majú obyvatelia v oblasti nazývanej 
Gagauzsko transparentnejší a efektívnejší 
prístup k službám miestnych samospráv. 

Následne sme koncom roka 2019 
spustili projekt „Zaangažovanie samospráv  
a občianskej spoločnosti do rozvoja Gagauzska 
a regióna Taraclia”, ktorým nadväzujeme na 

V roku 2019 sme úspešne ukončili projekt s názvom „Rural Com-
munity Engagement: A Voice for Tropoja“, ktorý pomohol posilniť 
kapacitu lokálnych komunít v oblasti Tropoja na severe Albánska.  
V spolupráci s partnerskými organizáciami z Česka, Maďarska  
a Poľska sme pomohli miestnej organizácii TOKA angažovať miest-
nych obyvateľov. Aj v spolupráci so samosprávou (prostredníctvom 
verejných konzultácii), pracujú na dosiahnutí udržateľného rozvoja 
regiónu, s ohľadom na zabezpečenie živobytia v súlade s ochranou 
životného prostredia. Začiatkom roka 2019 bol v rámci výstupov 
projektu odprezentovaný Plán udržateľného rozvoja a posilnenia 
miestnych komunít.

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore International Visegrad Fund.

Za podporu ďakujeme SlovakAid.

naše predchádzajúce snahy pomôcť obyvate-
ľom jednej z najchudobnejších krajín Európy. 
Projekt bude trvať až do roku 2021 a jeho 
cieľom je pokračovať v predávaní slovenských 
skúseností s budovaním demokratického štá-
tu a podporou občianskeho aktivizmu, vrátane 
otvorenia ďalších dvoch klientskych centier. 

Oba projekty v Moldavsku priniesli 
okrem zefektívnenia samospráv aj príležitosti 
pre rozvoj občianskej spoločnosti, a to najmä 
cez miestnu mládež a posilnenie jej kapacít 
prostredníctvom tréningov či minigrantov.
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KEŇA

Skutočné darčeky v Keni ďalej pomáhajú 
a chránia aj pred požiarom

Aj v roku 2019 sme distribuovali množstvo Skutočných darčekov 
do centrálnej Kene, s pomocou  miestnej partnerskej organizácie 
NECOFA, ktorá sa špecializuje na ekologické a udržateľné farmár- 
čenie. Rozdali sme kozy, ovce, sadenice, ale aj solárne lampy  
a hlinené piecky, ktoré sa ukázali byť veľmi potrebné. 

Sadenice pomáhajú opäť zalesniť spustošené územia, 
poskytujú tieň pre pestované plodiny a ochranu pred vetrom. Keď 
trocha vyrastú, ich konáre sa môžu použiť na oheň potrebný pre 
varenie a nakoniec po 5 až 6 rokoch ich môžu obyvatelia celé  
spracovať a predať ako stavebné drevo.

Do rodín sme odovzdali aj solárne lampy, ktoré zase umož-
ňujú deťom učiť sa aj po zotmení a chránia rodiny pred škodlivými 
výparmi a rizikom požiarov z petrolejových lámp. Hlinené piecky 
zase ušetria množstvo použitého dreva, ktoré je tu vzácnou komodi-
tou. Chránia tiež pred rizikom požiaru a umožnia ženám variť výživ-
nejšie jedlá, ktoré doteraz na jednoduchom ohni pripraviť nemohli.

Skutočné darčeky slúžia celým komunitám, nie len jednot-
livcom. Mláďatá odovzdaných zvierat poputujú k susedkám  
a všetci členovia dohliadajú na to, či sa obdarované rodiny o svoje 
darčeky dobre starajú. Často pritom pracujeme so ženskými  
skupinami, ktoré sú hybnými silami komunít.

To možno vidieť aj v oblastiach, kde boli 
Skutočné darčeky umiestnené v roku 2018. Zvieratá 
sa rozmnožili, mláďatá dostali nové rodiny, deti majú 
lepšiu výživu a môžu chodiť do školy. 

„Ak príde niekto nový a nebude mať nič, 
darujeme mu z našich sliepok,“ hovorí Sylvia Kurui, 
mladá žena, ktorej rodina pred rokom dostala dve 
sliepky. Dnes ich po dvore behá viac ako desať.

Komunity, s ktorými v Keni pracujeme, sú 
najmä vnútorne vysídlení ľudia a členovia kmeňa 
Ogiek. Veľká časť týchto komunít má za sebou trau-
matické zážitky a všetky potrebujú pomocnú ruku.

Vďaka kozám a sliepkam majú  
rodiny výživu pre seba aj svoje deti  
a prebytky môžu predávať. Ovce 
im navyše poskytujú aj vlnu. Obru-
sy, čiapky či svetre, ktoré z nej vy-
robia, môžu opäť predávať ďalej.“

Samuel Karanja Muhunya, 
NECOFA



10

Na Filipínach a v Mjanmarsku podporujeme nábo-
ženskú toleranciu a zmierenie vyhranených vzťahov 
medzi rôznymi skupinami obyvateľov. V roku 2019 
sa začali všetky prípravy, ktoré neskôr prispejú  
k prevencii a boju proti diskriminácii a intolerancii 
prostredníctvom zvýšeného rozvoja komunít, 
kultúrnych a náboženských iniciatív a posilneného 
prepojenia medzi organizáciami občianskej spoloč-
nosti a náboženskými lídrami.

Ako prvé sme spustili aktivity zamerané  
na budovanie kapacít – vybrali sme na školenie  
240 mladých lídrov z oboch krajín. Pre 121 z nich 
sme uskutočnili školenie zamerané na líderské 
schopnosti, budovanie mieru, náboženskú toleran-
ciu a mierové riešenia konfliktov. 

Prostredníctvom rozvoja komunít a komunit-
ného spoločenstva sa snažíme ľudí priviesť na cestu 
súdržnosti a riešenia diskriminácie a netolerancie. 

Tieto aktivity položili základy pre prevenciu  
a boj proti diskriminácii a netolerancii pro-
stredníctvom rozvoja komunít, kultúrnych  
a náboženských iniciatív. Vďaka týmto ško-
leniam má mládež možnosť realizovať tiež 
ďalšie, vlastné iniciatívy. 

Identifikovali sme tiež 24 organizácií 
občianskej spoločnosti, ktoré sa budú roz-
víjať a budovať vlastné kapacity, pričom pre 
18 z nich boli vytvorené individuálne plány. 
Prvé školenie sa už konalo v Mjanmarsku. 

Po ukončení aktivít na budovanie 
kapacít dostanú mládežníci aj organizácie 
občianskej spoločnosti možnosť získané 
skúsenosti zúročiť v praxi, prostredníctvom 
mikrograntov na podporu dialógu a medzi-
náboženského dialógu v ich komunitách. 

FILIPÍNY / MJANMARSKO

Projekt je financovaný Európskym nástrojom 
pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR).

K budovaniu mieru cez 
vzdelávanie mladých

Kozy a vodné filtre 
už pomáhajú  
desiatkam rodín  
v Rakhine

V Mjanmarsku sme vďaka 
Skutočným darčekom po-
mohli spolu s Člověk v tísni 
rodinám v štáte Rakhine. 
Obyvateľom, ktorí boli zasiah-
nutí vojenským konfliktom 
a prírodnými nešťastiami, 
sme odovzdali 50 kôz a 15 
vodných filtrov pre čistú 
a pitnú vodu. Miestni obyva-
telia boli postihnutí záplavami 
a z dôvodu konfliktu majú veľmi 
obmedzenú mobilitu a prístup 
k základným tovarom a služ-
bám. Vďaka podpore zo Sku-
točného darčeka sme im mohli 
pomôcť so zabezpečovaním si 
živobytia a pitnej vody.
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Už niekoľko rokov sa snažíme o to, aby sa k miestnym 
dostávali nezávislé a necenzurované informácie, aby mohli 
mať prehľad o skutočnom dianí na ostrove. Aj v roku 2019 
sme naďalej podporovali prácu nezávislých novinárov,  
akademikov, vysokoškolských študentov, farmárov,  
pracovníkov knižníc či právnikov. 

Rovnako, ako v roku 2018,  aj tento rok sme prispie-
vali k tomu, aby našich 7 partnerských organizácií mohlo na 
ostrove slobodne publikovať, poukazovať na porušovanie 
ľudských práv, vzdelávať, organizovať podujatia a workshopy 
na témy, ktoré súčasný režim zatajuje. 

Na Slovensku sme v novembri 2019 privítali šesť 
členov partnerských organizácií. Mladí študenti, budúci 
učitelia, aktivisti, sociálni pracovníci, farmári aj žurnalisti 
s nami strávili desať intenzívnych dní. Študijná návšteva 

bola priestorom na to, aby sa mohli 
rozprávať bez strachu, cenzúry či 
obmedzení. Je to príležitosť profesi-
onálne rásť, prepájať projekty a ľudí. 
Kubánci si so sebou priniesli svoje 
nápady a vízie, ktoré predebatovali  
s rôznymi odborníkmi a veľa sa naučili. 

Okrem toho sme aktívne pod- 
porovali advokáciu a šírenie povedomia 
o súčasnej situácii na Kube medzi 
ľuďmi na Slovensku aj v zahraničí 
prostredníctvom článkov, rozhovo-
rov, účasti v Európskom parlamente 
alebo aj premietaním filmu a dis-
kusiou v rámci filmového festivalu 
Jeden Svet.

V Človeku v ohrození sa snažíme prispieť 
k slobodnejšej Kube už nejaký ten rok. 
Bohužiaľ, na ostrove sú stále trestaní 
ľudia, ktorí bojujú pre lepšiu prítomnosť 
a budúcnosť. Prevláda cenzúra, štát 
všetko kontroluje a len ťažko si pripúšťa 
fakt, že ľudia chcú zmenu.

KUBA

Ľudské práva

Naše aktivity sme mohli realizovať vďaka 
finančnej podpore National Endowment for 
Democracy.

O kúsok slobodnejšia Kuba

Môžu nám zobrať  
čo len chcú, no nikdy 
nám nevezmú to,  
čo máme v hlave.  
Ďakujeme Slovensko.”

Kubánsky účastník  
študijnej návštevy  
(november 2019)
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Moldavsko: Angažovaný dobrovoľník Andrij 
pôsobil v Gagauzsku, kde spolu s hostiteľ-
skou organizáciou Pro-Europa realizoval 
aktivity na posilnenie mládeže a miestnych 
samospráv.

Libanon: Dobrovoľníčka Dáša pracovala 
niekoľko mesiacov v organizácii Levantský 
inštitút, cez ktorý pomáhala vo vzdelávacom 
centre pre deti sýrskych utečencov. Pod-
porovala deti, aby sa mohli plnohodnotne 
zapájať do libanonského školského systému 
a mali tak šancu na lepšiu budúcnosť. 

Arménsko: Kristínu sme ako dobrovoľníčku 
vyslali do Arménska, k našej partnerskej 
organizácii Člověk v tísni. Pôsobila tam celý 
rok a v krajine sa jej natoľko zapáčilo, že 
pokračovala aj po svojom dobrovoľníctve –  
už ako zamestnankyňa organizácie Člověk  
v tísni. Kristína počas svojho dobrovoľníctva 
pôsobila v oblasti Jerevan a zameriavala sa 
na podporu zamestnanosti a rozvoj pod-
nikania. V tejto oblasti opäť ožíva remeslo 
spracovania ovčej vlny, ktoré môže transfor-
movať celý región.

Dobrovoľnícke projekty môžeme 
realizovať vďaka finančnej podpore 
zo SlovakAid.

Dobrovoľníctvo

V roku 2019 prostredníctvom nás pôso- 
bili traja dobrovoľníci v Libanone,  
Arménsku a Moldavsku a o svojich skú-
senostiach napísali aj niekoľko zaujíma-
vých článkov, ktoré nájdete na našom 
blogu www.clovekvohrozeni.blog.sme.sk
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V centrách sa venujeme 
aj prevencii diskriminácie, 
záškoláctva, či násilia. Organi-
zujeme komunitnú radu, kde 
sa predstavitelia obce a iných 
inštitúcií stretávajú s predsta-
viteľmi komunity. Asistujeme 
pri legálnom zabezpečení 
dreva na kúrenie a diskutu-
jeme s obyvateľmi o problé-
moch a riešeniach, ktoré sa 
dajú spoločne nájsť. Komu-
nity sa totiž môžu skutočne 
posúvať len cez spoluprácu 
a spoločné porozumenie. 

Programy sociálnej 
integrácie

SLOVENSKO

Komunitné centrá sú otvorené 
pre všetkých

Aj v roku 2019 sme v piatich lokalitách na Slovensku 
prevádzkovali komunitné centrá. V Roškovciach, 
Kojaticiach, Petrovanoch, Sveržove a Plaveckom 
Štvrtku naše kolegyne a kolegovia v komunitných 
centrách pomáhali deťom aj dospelým z vylúče-
ných lokalít. V centrách to počas celého roka žije 
najrôznejšími aktivitami, ktoré deťom aj ich rodičom 
pomáhajú mať šancu na lepšiu budúcnosť. 

Pre tých najmenších je to predškolská prí-
prava, pre ich starších súrodencov doučovanie, či 
nízkoprahový program, a pre dospelých zase pracov-
né, sociálne, finančné a právne poradenstvo. Okrem 
toho organizujeme aj voľnočasové aktivity pre celú 
komunitu, kde pôsobíme, a podujatia, ktoré prepájajú 
vylúčené komunity s väčšinovým obyvateľstvom.

Každá komunita je iná a aj naše centrá 
majú svoje charakteristické aktivity, 
ktoré vykonávajú s deťmi aj s dospe- 
lými. Nájdete v nich napríklad:

požičovňu kníh,
stretnutia ženských skupín,
bazáre oblečenia,
komunitné záhrady, kde si pestujú 
bylinky, zeleninu či ovocie,
hudobnú kapelu, ktorá chodieva 
zahrať aj seniorom.
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V rámci predškolskej prípravy sme 
aj v roku 2019 pracovali s deťmi 
pred nástupom na základnú školu. 
Pre mnohé deti ide o prvú skúse-
nosť s akoukoľvek inštitúciou vôbec. 
Učíme deti základným zručnostiam 
a návykom, aby sa ľahšie začlenili pri 
nástupe do materskej alebo základ-
nej školy. 

V rámci tejto činnosti sme 
pripravili aj metodiku pre sociálnych 
pracovníkov, aby mohli deťom lepšie 
pomáhať. Metodiku sme šírili medzi 
sociálnych pracovníkov a vzdelávali 
sme nielen našich vlastných terén-
nych pracovníkov, ale aj iných odbor-
níkov na Slovensku. 

Pre deti od 3 do 6 rokov sme 
organizovali predškolské kluby. Kaž-
dý týždeň sa deti stretávali s našimi 
pracovníčkami a pracovníkmi buď 
v priestoroch komunitných centier, 
alebo v materských školách. Ma-
terské školy priamo nenahrádzame, 
no cez programy pre predškolákov 
sa snažíme pomôcť aj deťom, ktoré 
nemajú možnosť ich navštevovať. 

Ideálne je pripraviť deti na re-
žim, ktorý budú zažívať v škôlke, 
aby tam následne nemali prob-
lémy. Niektoré deti tiež učíme 
po slovensky, aby či už v ma-
terskej alebo aj na základnej 
škole nemali problémy s poro-
zumením. Janko prišiel do nášho 
centra keď mal 3 roky. Doma 
sa rozprávali len po rómsky, 
nikdy v ruke nedržal farbičku 
či knižku. S Jankom som začala 
pracovať na aktivitách dvakrát 
týždenne. Najprv len krátka 
básnička, pesnička, riekanka, 
maľovanka. Zostať v pokoji 
a počúvať vydržal len pár minút. 
Po roku rozumie Janko väčšine 
vecí v slovenčine, vie sa koncen-
trovať a plniť zadania a teší sa 
do škôlky. Bez našej podpory by 
mal problém dobehnúť svojich 
rovesníkov“

Jarka Krukárová,  
KC Sveržov

Deti nás potrebujú ešte 
pred nástupom do škôlky
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Cesta za hranice chudobných komunít dokáže meniť životy.  
Vo vylúčených komunitách 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 plo-
tom. Nemôžu si tak ani vysnívať ciele, ktoré by raz chceli dosiahnuť  
a o ktorých by vôbec mohli snívať. 

S deťmi aj celými rodinami preto už dlhodobo organizu-
jeme výlety na rôzne zaujímavé miesta Slovenska. Pre deti je to 
často jediná možnosť vidieť niečo mimo ich obec, poprípade okres. 
To, že okrem detí vezmeme aj rodičov, navyše pomáha prehlbo-
vať vzťahy v rodinách, zlepšuje zapojenie rodičov do výchovných 
a vzdelávacích procesov a je to tiež motivujúca odmena za dobre 
odvedenú prácu detí v rámci vzdelávania a účasti na aktivitách

Spoznať svet za hranicami osád



16

Doučovanie patrí v komunitných 
centrách medzi základnú službu,  
ktorú poskytujeme pre deti prevažne 
na základných školách. V rámci dou-
čovania používame prvky neformál-
neho aj formálneho vzdelávania. 

Na účasť a aktivity využívame 
bodovací systém, ktorý sa nám osved-
čil a je inšpiráciou aj pre iné organi-
zácie. Neustále sa snažíme posúvať, 
a tak sme v rámci doučovania vydali 
odbornú metodiku a vzdelávali sme 
sociálnych pracovníkov ako lepšie 
pracovať s deťmi v rámci doučovania.

S deťmi od 6 do 18 rokov sme 
sa v centrách stretávali 3 až 5-krát 
týždenne, aby sme im priebežne 
mohli pomáhať s učivom a s úlohami. 
Doučovania pritom môžu byť indivi-
duálne, aj skupinové. Veľmi dôležitá 
je pre nás aj spolupráca so základ-
nými školami, ktorá vždy pomáha 
k tomu, aby sa deťom darilo vo vzde-
lávacom procese. V troch z našich 
piatich komunitných centier sa nám 
už podarilo nastaviť veľmi dobrú 
spoluprácu s miestnymi základnými 
školami, z čoho sa veľmi tešíme. 

Pre deti, ktoré sa rodia do prostredia gene-
račnej chudoby, je vzdelanie kľúčom k lepšej 
budúcnosti. Práve vďaka vzdelaniu majú 
šancu vymaniť sa z chudoby a začať dokon-
ca aj meniť svoje komunity priamo zvnútra. 
Vzdelávaniu a rozvoju detí preto venujeme 
veľkú pozornosť a okrem doučovania či 
predškolskej prípravy pomáhame aj ďalšími 
spôsobmi. 

Deťom z nízkopríjmových rodín sme 
v roku 2019 pomohli s financovaním nákla-
dov na vzdelávanie. Či už išlo o cestovné, 
stravné, pomôcky do školy, alebo iné nákla-
dy, financovali sme ich z darov od jednot-
livých darcov. Práve vďaka štipendiám sa 
nám podarilo viaceré deti motivovať k štúdiu 
na strednej škole a rodiny si toto štúdium 
mohli dovoliť. 

V jednotlivých oblastiach sme 
prevádzkovali aj nízkoprahové kluby, ktoré 
sú otvorené pre všetky deti a mladistvých 

z vylúčeného prostredia. V kluboch sa môžu 
hrať hry, pozerať filmy, diskutovať, hrať na 
hudobné nástroje alebo tráviť čas v bez-
pečnom prostredí. Nízkoprahové kluby sú 
dôležité pre plnohodnotné trávenie voľného 
času. Často sa práve tu tiež otvárajú zložité 
témy, ktoré samotné deti prinášajú – či už je 
to chudoba, segregácia, závislosti, alebo ich 
budúcnosť.  

V roku 2019 sme spustili aj program 
Mentoring, tútoring. Ide o individuálnu 
podporu detí na druhom stupni základnej 
školy a na strednej škole. Mentor a dieťa sa 
osobne stretávajú a mentori môžu deťom 
venovať individuálnu pozornosť a podporu. 
Tento program sa začal realizovať v štyroch 
lokalitách a rýchlo sa rozšíril o ďalšie. Okrem 
mentoringovej podpory ide aj o doučova-
nie formou tútoringu, kde skúsení tútori 
individuálne vzdelávajú deti v predmetoch, 
v ktorých to najviac potrebujú. 

Štipendiá, nízkoprahové kluby a mentoring detí

Školákom pomáhame 
zvládať učivo
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V rámci pracovného poradenstva 
sa nám podarilo zamestnať 40 ľudí 
vo firme na výrobu kosačiek, Stiga. 
Pre viacerých z nich to bola prvá 
skúsenosť s legálnou prácou v živote 
a sme radi, že sme si tento model 
mohli vyskúšať v spolupráci s miest-
nym zamestnávateľom. 

Za túto iniciatívu sme získali 
spoločne s firmou Stiga aj cenu Via 
Bona za zodpovedné podnikanie. 
Ľudia, ktorí sa vo firme zamestnali, 
si vďaka tomu mohli zveľadiť svoje 
bývanie a zlepšiť si úroveň života. Ich 
deti zároveň majú odrazu doma ako 
vzory rodičov, ktorí pracujú, a môžu 
samé ašpirovať k takejto lepšej 
budúcnosti.

Mária býva so svojim druhom 
v starom dome po rodičoch. Aj vďaka 
nám sa zamestnala a spolu s druhom 
pracovali na zveľadení svojho býva- 
nia. Splatili si časť dlhov a motivovali 
svoje deti k štúdiu. Pre svoje deti sú 
dobrým vzorom, že sa oplatí praco- 
vať. Na základe ich skúseností sa 
o prácu v ďalšom roku zaujímalo  
viacero ľudí z vylúčeného prostredia.

Bez práce to jednoducho nejde

V komunitných centrách už dlhodobo 
poskytujeme nielen pracovné, ale 
aj sociálne a finančné poradenstvo. 
Obyvatelia vylúčených komunít žijú 
v generačnej chudobe, ktorá so 
sebou prináša špecifické problémy 
v rôznych oblastiach. Aj naša podpo-
ra je preto veľmi rôznorodá a nemôže 
adresovať iba jednu z týchto oblastí. 

Zmeny v komunitách 
stoja na jednotlivcoch

TYPY PORADENSTVA

Sociálne poradenstvo – asistencia a sprevádzanie 
pri riešení sociálnych problémov

Pracovné poradenstvo pre obyvateľov komunít – 
pomoc pri hľadaní práce, tréning manuálnych, 
komunikačných či socializačných zručností, doučo-
vanie, sprevádzanie prijímacím procesom, riešenie 
prekážok v zamestnaní sa

Pracovné poradenstvo pre zamestnávateľov – 
príprava budúcich zamestnancov podľa zamerania 
zamestnávateľov, asistencia pri komunikácii so 
zamestnancami z vylúčených komunít, pomoc pri 
zapracovávaní sa nových pracovníkov a riešenie 
prípadných problémov

Finančné poradenstvo – vzdelávanie v oblasti 
finančnej gramotnosti, dlhové poradenstvo, riešenie 
exekúcií, asistencia v procese osobného bankrotu
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Meranie nášho úspechu v tej-
to pomoci je veľmi špecifické, 
individuálne a zamerané 
na čiastkové ciele, ktoré 
môžu byť pre mnohých ľudí 
samozrejmé. Centrá pra-
cujú s celými komunitami, 
ale my sa na naše úspechy 
mnohokrát pozeráme cez 
úspechy jednotlivcov. Zmeny 
v komunitách sú totiž dlho-
dobý proces, a stoja práve na 
jednotlivcoch.

Pre nás sú preto úspechom aj tieto jednotlivé príbehy, 
či zmeny:

 Po štyroch rokoch nášho pôsobenia sa nám 
v jednej lokalite podarilo motivovať 4 mládežní-
kov k nástupu na strednú školu, kde vydržali aj po 
1. ročníku. V roku 2020 budú dvaja z nich prvými 
obyvateľmi osady s ukončeným stredoškolským 
vzdelaním.  

 Asistovali sme pri výstavbe legálnych domov, čo 
je pre ich obyvateľov obrovský pokrok a zmena 
kvality života. 

 Pomáhame znižovať záškoláctvo, či už spoluprá-
cou so základnými školami alebo nastavovaním 
pravidiel návštevy komunitných centier (kto nie je 
v škole, nemôže využívať služby KC). Motivujeme 
tiež deti k štúdiu, doučujeme ich, poskytujeme 
im lepšie ošatenie a obuv, či poskytneme tele-
fón rodičom, aby deti riadne ospravedlnili, keď 
nemôžu ísť do školy a celkovo nabádame rodičov 
ku komunikácii so školou. 

 Deti sa učia vzorom správania, ktoré oceňujú aj 
materské školy, základné školy, či susedia z väč-
šinového obyvateľstva. Vidíme tiež zmenu mysle-
nia a nastavenia niektorých rodičov pri výchove 
detí a nazeraní na ich vzdelanie.

 Založili sme kapelu, ktorá je rešpektovaná aj 
mimo komunity, a pravidelne vystupuje na 
podujatiach a v domovoch seniorov. Celkovo sa 
nám v dvoch z našich KC úspešne darí prepájať 
vylúčené komunity s väčšinovým obyvateľstvom 
a upevňovať dobré vzťahy medzi nimi. 

 Vo všetkých lokalitách, kde pôsobíme, sledujeme 
postupné zlepšovanie životnej úrovne obyvateľov 
cez našu pomoc prostredníctvom finančného 
a pracovného poradenstva.
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Pomoc vylúčeným komunitám a ich integrá-
cia do spoločnosti musí byť systémová. Za 
veľmi dôležité preto považujeme aj celoslo-
venské verejné politiky v tejto oblasti. V rámci 
projektu Efektívna verejná správa sme v roku 
2019 pracovali na štyroch oblastiach riešenia 
problematiky marginalizovaných rómskych 
komunít smerom k Verejnej správe. 

Išlo hlavne o sociálnu oblasť, pra-
covnú oblasť, oblasť finančnej gramotnosti 
a oddlžovania, a oblasť sieťovania. Vo všet-
kých oblastiach sme prinášali legislatívne 
návrhy a opatrenia, analýzy, štúdie a meto-
diky. Všetky výstupy vznikali na spoločných 
platformách subjektov, ktoré riešia margina-
lizované rómske komunity. 

Všetky návrhy a opatrenia sme 
komunikovali aj jednotlivým legislatívnym 
oddeleniam ministerstiev, ktorých sa návrhy 
dotýkajú. Veríme, že aj na základe tejto pod-
robnej práce, sa bude môcť zlepšiť systémo-
vé riešenie problémov v tejto oblasti. 

Počas celého roka 2019 sme sa tiež 
zúčastňovali pracovných skupín, od-
borných fór a konferencií. Boli sme 
členom Monitorovacieho výboru 
pre Európske programy na pomoc 
marginalizovaným rómskym komu-
nitám. Viaceré legislatívne návrhy 
a opatrenia sme sa aj týmito cestami 
snažili presadiť do legislatívy a nie-
ktoré naše návrhy zahrnuli úradníci 
ministerstiev do svojich správ a od-
porúčaní. 

Lepšie verejné politiky v problematike 
marginalizovaných rómskych komunít

Pomoc vo vylúčených komunitách v číslach

64 378 495 17 19 73 10 42 39
Deti, s kto-
rými sme 
pracovali 

v predškol-
skom klube 
alebo v MŠ

Deti a mlá-
dežníci, 

ktorí sa zú-
častňovali 
na našich 
aktivitách

Dospelí, 
s ktorými 

sme  
pracovali

Mladí, ktorí 
nastúpili 

na strednú 
školu (z toho 

1 dospelá 
žena)

Deti, ktoré 
sa zapojili 
do men-
torského 
programu

Dospelí, 
ktorí sme 

pomohli sa 
zamestnať

Dospelí, 
ktorí si vďa-
ka nášmu 
poraden-
stvu sami 

našli prácu

Dospelí, 
ktorým 

sme 
pomohli 
zbaviť sa 

dlhov

Dospelí, 
ktorým 

sme 
pomohli 
zlepšiť si 
bývanie
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Globálne 
vzdelávanie

SLOVENSKO

Spojili sme sily v globálnom 
vzdelávaní

V roku 2019 sme úspešne dokončili unikátny pro-
jekt, ktorý pod naším vedením vytvoril spoluprácu 
skúsených organizácií v oblasti vzdelávania (Človek 
v ohrození, PDCS a Živica) s akademickým pracovis-
kom (Pedagogická fakulta UMB). 

Spoločne sme realizovali rozsiahlu analýzu 
stavu Globálneho vzdelávania na Slovensku. V rám-
ci analýzy sme pripravili komplementárny kvantita-
tívny výskum na ZŠ a SŠ (3500 žiačok a žiakov  
+ 730 učiteliek a učiteľov), kvantitatívny výskum  
na VŠ (reprezentatívna vzorka 1000 študentiek  
a študentov), či kvalitatívny výskum (fokus skupiny 
s pedagogickým a odborným personálom, sociálny 
experiment so žiačkami a žiakmi). Súčasťou bola aj 
DELPHI analýza expertiek a expertov ohľadom ďal-
šieho vývoja globálneho vzdelávania na Slovensku. 
Celkový obraz doplnila aj analýza vedecko-výskum- 
ných projektov v rámci programov KEGA, VEGA  
a APVV.

Každý učiteľ by mal vo svojej 
praxi takéto školenie absol-
vovať. Nič ho to nestojí, no 
získa nesmierne veľa.“

Andrea, učiteľ ka geografie 
zo severného Slovenska

Na základe výsledkov analýzy sme pripravili 
evaluačný rámec a inštitucionálne odporú- 
čania pre lepšie zavedenie globálneho  
vzdelávania do formálneho vzdelávania  
na Slovensku. 

Naša spoločná snaha sa sústredila 
aj na desiatky školení, sieťovacie aktivity, 
publikovanie vzdelávacích materiálov  
a pilotovanie dvojsemestrálneho univerzit-
ného predmetu Hra o planétu I a II, ktorý 
pokračuje aj po skončení projektu. 

Spoločným výstupom je aj inovovaný 
web www.globalnevzdelavanie.sk, ktorý má 
ambíciu stať sa centrálnym zdrojom infor-
mácií, inšpirácie a vzdelávacích materiálov 
v oblasti Globálneho vzdelávania na Sloven-
sku pre pedagogický a odborný personál. 
Web bol odporúčaný aj Ministerstvom škol-
stva v rámci pedagogicko-organizačných 
pokynov na školský rok 2019/2020.
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V neposlednom rade sme 
publikovali viacero vzdeláva-
cích materiálov, pričom sme 
veľmi pyšní na príručku Glo-
bálne vzdelávanie v sloven-
ských školách, ktorá sa snaží 
priblížiť témy, metódy, teore-
tické a praktické ukotvenie 
globálneho vzdelávania vo 
formálnom vzdelávaní. 

Veľkou výhodou e-learningu 
je, že som si mohla čas, kedy 
som študovala materiály  
a plnila dané úlohy, prispô-
sobiť tak, ako to vyhovovalo 
mne. Po absolvovaní vzdelá-
vania mám určite viac vedo-
mostí. Pochopila som, že veľa 
vecí spolu súvisí, od seba 
závisí, čo som si predtým  
až tak neuvedomovala.“

Anna, učiteľ ka matematiky  
z východného Slovenska.

veľká miera zapojenia učiteliek a učiteľov do 
prípravy, testovania a hodnotenia vzdeláva-
cích aktivít. 

V rámci predmetového prístupu  
k rozvoju globálneho vzdelávania sme tiež 
realizovali workshopy a semináre pre učiteľky 
a učiteľov, ale aj pre študentky a študentov 
pedagogických fakúlt naprieč Slovenskom. 
Veľmi oceňovaný bol predovšetkým víken-
dový workshop o práci s citlivými témami 
pod vedením Janette Motlovej Mazíniovej. 

Učíme (sa) v globálnych súvislostiach

Aj v roku 2019 sme pokračovali v práci na našej 
vlajkovej lodi vo vzdelávaní pedagogického a odbor-
ného personálu. Program Učíme (sa) v globálnych 
súvislostiach usiluje o realizáciu globálneho vzdelá-
vania v rámci stanovených vzdelávacích cieľov  
a štandardov v bežných predmetoch na základných 
a stredných školách. 

Podarilo sa nám realizovať štyri dlhodobé 
päťmesačné blended-learning vzdelávacie progra-
my v predmetoch slovenský jazyk a literatúra,  
matematika, geografia a etická výchova. Zúčastnilo 
sa ich 119 pedagogických a odborných pracovníkov. 

Špeciálnou pridanou hodnotou v tomto 
prístupe je nielen snaha učiť predmety lepšie, ale aj 
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Veľmi sa tešíme, že mediálna iniciatíva 
Svet medzi riadkami úspešne pokračovala 
aj v roku 2019 vo svojom oceňovanom úsilí 
(GENE educational awards 2018 pre Človeka 
v ohrození a 2019 pre partnera Hospodárske 
noviny), v ktorom prepája novinárov, mediál-
ne domy, univerzitné pracoviská, mimovládne 
organizácie a zahraničné mediálne organizá-
cie. Spoločne sa snažíme priniesť do sloven-
ského mediálneho prostredia žurnalistiku 
zameranú na riešenia a citlivé pokrývanie 
globálnych tém a dostať tak do nášho medi-
álneho diskurzu viac vyváženejších, komplex-
nejších a presnejších informácií o svete.

Zodpovednosť za mediálne pokrýva-
nie dôležitých tém sa buduje uvedomením si 
svojho vlastného postavenia vo svete, pred-
sudkov a stereotypov. Preto sme aj naďalej 
realizovali univerzitné predmety Globálna 
rozvojová žurnalistika a Globálne výzvy (nie-
len) pre žurnalistov na Univerzite Komenské-
ho v Bratislave a na Univerzite Konštantína 
Filozofa v Nitre, spolu pre 78 mladých ľudí. 

Desiatky budúcich novinárov a novi-
nárok dostali nielen možnosť sa vzdelávať, 
ale tiež vytvárať novinársky obsah, ktorý 
môžu publikovať na webe Hospodárskych 
Novín, v sekcii s názvom HN Globálne, na 
ktorej sa editorsky podieľame. 

Veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania 
budúcich novinárov je aj práca v teréne.  
Preto sme sa našimi študentmi, ale aj skúse- 
nejšími novinármi, vybrali do oblasti v Estón-
sku, kde ruská menšina tvorí väčšinu, či do 
Českých Veleníc, kde je takmer každý piaty 
človek pôvodom z Vietnamu. Pre našich za-
hraničných kolegov sme pripravili novinár-

sku cestu na východ Slovenska k ukrajinským hra-
niciam a za príbehmi sme sa vydali aj do Nemecka. 
V spolupráci s partnerskými organizáciami Liga za 
ľudské práva a Minority Rights Group International 
sme mali možnosť s našimi študentmi vycestovať aj 
do Grécka, Maroka, Španielska, Poľska, Senegalu, 
Bosny a Hercegoviny. 

Tešíme, že sa nám podarilo vytvoriť aj špe- 
ciálne ocenenie v rámci súťaže Novinárska cena,  
v ktorej je od roku 2019 zahrnutá špeciálna kategória 
s názvom Global journalism - Svet medzi riadkami. 

Články našich absolventiek a absolventov sa 
pravidelne objavujú v SME, HN, Plus 7 dní, či Denník N, 
ale podarilo sa im publikovať aj v prestížnych zahra-
ničných médiách ako Al Jazeera alebo New Huma-
nitarian. 

Je to naozaj iný predmet od 
všetkých. Donúti vás myslieť 
a pozerať sa na mnohé veci 
inak ako doteraz. Skúsite si 
reálnu tvorbu článkov, oslo-
vovanie ľudí/inštitúcií, ako aj 
samotnú realizáciu a následné 
odstraňovanie a učenie sa 
na vlastných chybách, ktoré 
môže nahradiť radosť z dobre 
napísaného článku.“

absolventka predmetu Globálne 
výzvy (nielen) pre žurnalistov

Umožňujeme novinárom  
a budúcim novinárom vidieť 
svet medzi riadkami

Podarilo sa nám tiež rozbehnúť spoluprácu  
s HN Global Academy a Digital Media Campus, 
ktoré patria pod veľké mediálne domy na Slovensku 
a ich cieľom je vzdelávanie novinárov a budúcich 
novinárov priamo v redakciách. 

V neposlednom rade sme pripravili analýzu 
mediálneho pokrývania migrácie na Slovensku,  
v Českej republike a Estónsku. Jedným z hlavných 
zistení bolo, že slovenské médiá sa k tejto téme 
stavali zodpovednejšie, bulvár je u nás jemnejší  
a dezinformácie o migrácii sa v serióznych médiách 
veľmi neuchytili. Diskurz o migrácii je na Slovensku 
pestrejší, pokrýva aj oblasť pracovnej migrácie  
a nájdeme v ňom viac ľudských príbehov v porov-
naní s Českou republikou a Estónskom. Výsledky 
analýzy boli prezentované nielen v týchto krajinách, 
ale aj v Bruseli na veľkom stretnutí šéf-editorov zo 
strednej a východnej Európy. 
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Počas troch dní prebehlo v Bratislave 18 projekcií 
pre školy, ktoré navštívilo dohromady 1 413 žiakov 
stredných škôl. Po projekciách nasledovali diskusie 
na témy ako sociálne siete, klimatická kríza, deradi-
kalizácia, chudoba a sociálne vylúčenie. 

Diskusie tento rok pomohlo zlepšiť aj part-
nerstvo so Sli.do. Vďaka online nástroju sa mohlo  
do debaty v obmedzenom čase zapojiť väčšie množ-
stvo študentov. V Bratislave sme študentom stred-
ných škôl premietli filmy Ďakujeme za dážď, Domáci 
zápas, Exit – Dať zbohom extrémizmu a #Sledujma. 

K filmom Ďakujeme za dážď, #Sledujma 
a Domáci zápas sme v spolupráci s oddelením 
Globálneho vzdelávania vytvorili a distribuo-
vali aj odborné metodicko-informačné mate-
riály, ktoré si kladú za cieľ prostredníctvom 
dokumentárnych filmov a následných aktivít 
pomôcť pedagógom naprieč celým Sloven-
skom rozprávať sa so žiakmi a žiačkami  
o citlivých spoločenských témach. Tieto filmy 
si objednalo viac ako 300 škôl pre takmer  
26 000 žiakov a žiačok po celom Slovensku.

Bylo to u vás hrozně milé a příjemné. Vlastně si tako-
vou atmosféru festivalů pamatuji z dřívějška a myslela 
jsem, že už to je všude jiné, ale u Vás ne. Mějte se hezky 
a ještě jednou díky.“

Theodora Remundová, 
režisérka filmu Moje století

SLOVENSKO

Stratení v súčasnosti

Jeden svet na školách

V roku 2019 sme zorganizovali 
okrúhly 20. ročník Medziná-
rodného filmového festivalu 
dokumentárnych filmov Je-
den svet. Jubilejný ročník sa 
niesol v znamení témy „Stra-
tení v súčasnosti“. V Bratislave 
ho pod záštitou prezidentky 
Zuzany Čaputovej, primátora 
mesta Bratislava Matúša Valla 
a starostky Starého mesta 
Zuzany Aufrichtovej navští-
vilo viac ako 5 000 ľudí, 1 413 
žiakov a žiačok a diskusie  
z festivalu videlo online viac 
ako 13 000 ľudí. Obsadenosť 
kinosál bola na 83 % a väčšina 
premietaní bola zaplnená do 
posledného miesta. 

Jeden svet prostred-
níctvom dokumentárnych 
filmov, diskusií, čítačiek kníh, 
výstavy fotografií, koncertu  
a ďalších sprievodných podujatí 
reflektoval pocit stratenosti  
v spoločenskej situácii a poli-
tických režimoch, v klimatickej 
kríze, v medziľudských vzťahoch 
a v technologickom vývoji. 

Celkovo mohli naši di-
váci v 9 lokalitách na festivale 
vidieť 65 projekcií, 13 diskusií, 
18 školských projekcií a nie-
koľko ďalších sprievodných 
podujatí, vrátane slávnost-
ného uloženia Stolpersteinu 
pred Úradom vlády SR. Vizuál 
festivalu vytvorila renomova-
ná slovenská umelkyňa Ivana 
Šáteková.

V súťažnej sekcii 
Slovensko a Česko za ľudské 
práva súťažilo desať filmov.  

Z nich medzinárodná porota, 
v zložení Jan Gebert, Alexandra 
Kandy Longuet a Marek Kuboš, 
vybrala víťazný snímok festi- 
valu. Tým sa stal dokument 
režiséra Pavla Pekarčíka, 
Hluché dni. Porota udelila aj 
dve špeciálne ceny. Jednu si 
odniesol film Dálava a druhú 
snímok Kibera: Príbeh slumu. 
Diváci udelili svoju cenu  
v online hlasovaní rakúskemu 
dokumentu Zelená lož.

Jeden svet
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Jubilejný 20. ročník festivalu sme odštartovali warm-up 
akciou s názvom No more bricks in the wall. 3. október 
bol šiestym výročím jedného z najtragickejších úmrtí ľudí 
v Stredozemnom mori – čln s viac ako 500 pasažiermi sa 
potopil len niekoľko stoviek metrov od pobrežia talianskeho 
ostrova Lampedusa. 368 ľudí (vrátane žien a detí) prišlo  
o život. 155 sa podarilo zachrániť. 

Pri príležitosti výročia tejto smutnej udalosti sa ko-
nali podujatia vo všetkých 28 európskych krajinách, vráta-
ne tej našej. Cieľom bolo vyzvať inštitúcie EÚ, aby vyhlásili 
3. október za Európsky deň spomienky a ústretovosti. 

Súčasťou podujatia bol školské projekcie filmu Ale 
teraz je to dobré (But now is perfect) s debatou s Muham-
madom zo Sýrie, vernisáž výstavy Jeden svet bez hraníc na 
námestí pred Starou tržnicou a podujatie Živé knižky s pra-
covníčkami a pracovníkmi Človeka v ohrození. Večer sme 
premietali film Návrat (Revenir) v kine Mladosť, po ktorom 
nasledovala diskusia s Nasruddinom a Muhammadom zo 
Sýrie, ktorí utiekli pred vojnou, absolvovali cestu na člnoch 
a dočasne žijú v Európe. Výstava fotografií Jeden svet bez 
hraníc trvala až do skončenia festivalu.

Jeden svet bez hraníc

Z Jedného sveta 2019 sme stihli vidieť dvanásť filmov, opäť veľmi silných.  
Keďže s rodinou máme v Ghane organizáciu na pomoc sirotám, boli sme  
zvedavé na dva filmy z tejto krajiny a o to viac nami pohli. Avšak netreba 
chodiť ďaleko, aj u nás sa dejú také veci, že slovenský dokument Ukradnutý 
štát bez problémov zapadol do dramaturgie filmového festivalu. Ako balzam 
na dušu potom pôsobil český film Moje storočie, kde viac ako storoční ľudia 
rekapitulovali svoj život na pozadí československých historických udalostí. 
Veľmi sme vďačné, že máme možnosť sa zúčastniť takéhoto festivalu, pretože 
nás vždy naučí o svete také veci, ktoré človek nevidí inde. Mnohé obrazy  
na plátne sú také neuveriteľné, že je ťažké pochopiť, že sa to skutočne deje.  
Najradšej mám, keď mi taký film ovplyvní myslenie a inšpiruje ma niečo  
zmeniť vo svojom správaní či v okolí.“

Návštevníčka festivalu Martina J.

Veľmi sa tešíme, že nám naši partneri 
naprieč Slovenskom umožňujú 
dostať myšlienku, tému a obsah 
festivalu aj mimo hlavného mesta. 
Aktívne spolupracujeme s 15 organi-
záciami, skupinami a jednotlivcami, 
ktorí robia festival pre svoje komuni-
ty. Či už ide o Stanicu Žilina-Záriečie, 
ľudí z organizácie Berkat v Prievidzi, 
Baštu v Bardejove, aktívnych mladých 
ľudí na Spiši, alebo mestskú knižnicu 
v Čadci, festival má rôzne podoby, 
ale to, čo ich spája, je záujem o dianie 
okolo nás. O to viac nás teší, že fes- 
tival v regiónoch je veľmi živý, hojne 
navštevovaný a za celý rok ho navští- 
vilo viac ako 6 000 ľudí na 15 miestach.

Jeden svet v regiónoch
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Dary a zbierky

2% DANÍ Z PRÍJMU

Vaše dve percentá nám 
umožňujú robiť viac

Aj minulý rok sme naše podporovateľky 
a podporovateľov požiadali o podporu 
poukázaním 2% z dane z príjmu. Vďaka 2% 
z dane sme vyzbierali 20 353,70 eur. 

Túto sumu sme v roku 2019 využili 
najmä na naše aktivity na Slovensku, a to 
nielen vo vylúčených komunitách, ale tiež  
na vzdelávanie a podporu ľudských práv.

Počas roku 2019 sme získané pro-
striedky použili na: 
 podporu projektov, ktoré podpo- 

rujú bývanie a zamestnávanie  
vo vylúčených lokalitách,

 výskumné projekty zamerané  
na prenos skúseností medzi via-
cerými krajinami v oblasti bývania 
a zamestnávania,

 pomoc a podporu medzinárodnej 
výmeny študentov a mladých ľudí, 
ktorí dlhodobo pomáhali v komu-
nitných centrách,

 podporu piatich komunitných cen-
tier našej organizácie, v ktorých 
pracujeme s deťmi aj s dospelými 
z vylúčených oblastí,

 otváranie citlivých a dôležitých 
tém na stredných školách po-
mocou dokumentárnych filmov 
v rámci podujatia Jeden svet  
na školách,

 vzdelávanie novinárov a budúcich 
novinárov v rámci programu Svet 
medzi riadkami,

 príspevok k lepšiemu ukotveniu 
globálneho vzdelávania v akade-
mickom prostredí.
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Pravidelné darkyne a darcovia sú veľmi  
dôležitou súčasťou našej práce a svojim  
pravidelným príspevkom pomáhajú ľuďom  
v ohrození. Práve ich podpora nám umožňu-
je zasahovať v prípade potreby čo najrých-
lejšie, pomáhať nad rámec projektov a tiež 
plánovať pomoc dlhodobo. 

V roku 2019 sa do nášho Klubu pria-
teľov pridávali ďalší podporovatelia a pod-
porovateľky, čo nás nesmierne teší. Spolu 
sme vďaka nim vyzbierali podporu v celko-
vej hodnote 117 216,73 eur. Z roku 2018 sa 
v Klube priateľov preniesli do ďalšieho roka 
nevyčerpané zdroje vo výške 31 039,76 eur.

Vďaka týmto príspevkom sme v roku 
2019 mohli v rámci sociálnej integrácie 
financovať výskumný projekt, ktorý prepájal 
podporu zamestnania a bývania, podporiť 
činnosť našich komunitných centier, ako 
aj naše aktivity v Banskobystrickom kraji 
zamerané na zamestnávanie obyvateľov 
z vylúčených komunít. Okrem toho sme 
vďaka Klubu priateľov podporovali aj tvorbu 
verejných politik v problematike marginali-
zovaných rómskych komunít a tvorili meto-
diky pre sociálnych pracovníkov. 

V rámci aktivít oddelenia globálneho 
vzdelávania nám podpora z Klubu priateľov 
dovolila podporiť tvorbu analýzy, ktorá po-

skytuje východiská pre novú Národnú stratégiu glo-
bálneho vzdelávania na Slovensku. Prostriedky sme 
využili aj na nadviazanie dlhodobých partnerstiev, 
ktoré nám umožnili zapojenie do medzinárodných 
projektov s dôrazom na globálne vzdelávanie.

V zahraničí sme vďaka pravidelným darom 
z Klubu priateľov mohli opraviť viac zničených 
domov na východe Ukrajiny, v blízkosti kontaktnej 
línie. Časť financií nám tiež pomohla pri budovaní 
pobočiek v Keni a v Libanone, vďaka čomu môžeme 
byť priamo na mieste, znížiť operačné náklady na 
cestovanie, zamestnať miestnych ľudí a poskytovať 
lepšiu pomoc.

Okrem toho sme z Klubu priateľov podporili 
aj naše aktivity v Moldavsku, kde sa zameriavame 
na posilnenie demokracie a aktívnej občianskej 
spoločnosti. Klientske centrá na Slovensku sú pre 
moldavské samosprávy vzorom a míľnikom ako 
zefektívniť služby pre svojich obyvateľov. Zdroje  
z Klubu priateľov nám pomohli posilniť aj našu pri-
pravenosť na humanitárne krízy, vďaka čomu vieme 
v prípade potreby vyslať kvalitnú humanitárnu 
pomoc do niekoľkých hodín. 

Spolu sme v roku 2019 z Klubu priateľov  
využili 112 914,3 eur. Zostávajúcich 35 342,19 eur sa 
presúva do roka 2020 a tvorí našu finančnú rezervu, 
ktorú sme schopní ihneď použiť v prípade humani-
tárnej krízy alebo prírodnej katastrofy.

Ďakujeme všetkým našim 
pravidelným darcom 
a darkyniam. Vďaka 

vám môžeme zasahovať 
v urgentných situáciách 
a pomáhať viac ľuďom.

KLUB PRIATEĽOV ČLOVEKA V OHROZENÍ

Ľudia radi pomôžu druhým,  
najmä ak vidia zmysel  
a výsledok adresnej pomoci

Kde pomáhajú príspevky 
z Klubu priateľov?

20%

55%

25%

rovnomerne delíme na tri časti – 
medzi prácu vo vylúčených  
komunitách na Slovensku,  
vzdelávacie programy na Sloven-
sku a medzi rozvojové projekty 
v zahraničí

využívame na logistiku,  
organizáciu pomoci a ďalší 
rozvoj našich aktivít

putuje do fondu humanitárnej 
pomoci, pre urgentné a krízové 
zásahy doma aj vo svete
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V Mjanmarsku sme okrem toho 
pomohli aj rodinám v regióne Mrauk U, kde 
majú veľmi obmedzený prístup k pitnej vode. 
Sú závislé na dažďovej vode, ktorú zbierajú 
do komunitných nádrží. Do chudobných de-
dín v štáte Rakhine sme dodali vodné filtre, 
ktoré budú čistiť vodu pre všetky rodiny 
v dedinách. Skutočné darčeky z kategórie 
Voda pomohli aj vnútorne vysídleným rodinám 
na Ukrajine, v sanatóriu Sviati Hory. 

Spolu sme na odovzdanie Skutočných 
darčekov doma aj v zahraničí v roku 2019 
použili 28 427,84 eur. Zvyšné financie sa pre-
súvajú do ďalšieho roka.

Skutočný darček sa už postupne stáva 
vianočnou tradíciou. Z roka na rok rastie 
počet ľudí, ktorí si navzájom pod vianočný 
stromček kupujú dar, ktorý pomáha, a záro-
veň dokáže rozosmiať a potešiť. Podobne, 
ako po minulé roky, bola aj tento rok najob-
ľúbenejším darčekom 100% Koza. Vzhľadom 
na obľúbenú maskotku – kozu Božku – sme 
ani nič iné nemohli čakať. 

V roku 2019 si tiež naši podporovatelia 
kúpili Skutočné darčeky za rekordných  
88 774,71 eur, vďaka čomu budeme môcť 
pomáhať mnohým ďalším ľuďom doma aj  
vo svete aj počas roka 2020. 

Skutočný darček

V mene rodín, ktorým 
môžeme pomáhať,  
srdečne ďakujeme!

Skutočné darčeky pomáhali v piatich krajinách

Na Slovensku sme počas celého roka mohli vďaka Skutočným dar-
čekom doučovať deti z vylúčených komunít, financovať mentorov, 
ktorí sa deťom individuálne venovali a realizovať v našich komunit-
ných centrách aktivity pre celé rodiny.  

V Libanone zase Skutočné darčeky potešili stovky detí –  
či už formou vzdelávaco-oddychových aktivít, školských pomôcok, 
učebníc alebo vybavenia pre vzdelávacie centrum. 

V Keni sme aj tento rok odovzdali vysídleným rodinám kozy, 
sliepky, ovce, sadenice, hlinené piecky aj solárne lampy, aby mohli 
vybudovať svoje živobytie a podporiť deti vo vzdelávaní. Kozy puto-
vali aj do Mjanmarska, kde sme ich odovzdali rodinám v dedinách 
Nagar Kywet a Zee Zar, kde majú veľké problémy s povodňami aj 
s pretrvávajúcim konfliktom.
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Výnosy

Verejné zdroje 1 310 772,93
zdroje Európskej únie 567 287,91
Štátny rozpočet SR 739 785,02
ďalšie verejné zdroje 3 700,00

Súkromné zdroje 482 041,55
Právnické osoby  320 273,71 
(firmy, nadácie, zahraniční partneri) 
Fyzické osoby 118 818,65 
(Klub priateľov Človeka v ohrození) 
Skutočný darček 22 511,49
Verejné zbierky 84,00
Podiel z dane z príjmu FO a PO 20 353,70

Vlastná činnosť 12 632,42

Ostatné 4 296,64
(úroky, kurz. zisky a pod.)

Výnosy 2019 za Človek v ohrození, n. o. (v EUR)

Verejné zdroje 

Súkromné zdroje

Vlastná činnosť

Ostatné

50,3%

48,8%

0,7%

0,2%

SPOLU 1 809 743,54
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Náklady

Náklady 2019 za Človek v ohrození, n. o. (v EUR)

Humanitárna pomoc 274 816,08
Libanon 272 148,74
Ukrajina 2 667,34

Programy sociálnej integrácie 517 476,61
Plavecký Štvrtok 27 621,09
Kojatice 40 876,70
Sveržov 40 036,67
Roškovce 39 988,10
Petrovany 39 586,56
Bývanie 65 859,43
Pracovné poradenstvo 26 412,18
Lepšie verejné politiky pre  
marginalizované rómske komunity 136 203,56
Európska dobrovoľnícka služba 19 838,63
Komunitné centrum ako bezpečné  
miesto pre deti 16 185,00
Sociálna ochrana detí 10 500,00
Ďalšie projekty, vzdelávanie a aktivity 54 368,69

Rozvojová spolupráca 439 614,30
Myjanmar a Filipíny 224 486,93
Keňa 19 642,46

Ukrajina 31 713,27
Kuba 95 802,03
Moldavsko 30 043,88
Albánsko 3 524,67
dobrovoľníctvo 18 595,56
ďalšie projekty a aktivity 15 805,50

Podpora ľudských práv 120 450,33
Festival dokumentárnych filmov 
Jeden svet  120 450,33

Globálne vzdelávanie 256 723,97
Učíme sa v globálnych súvislostiach 84 523,55
Rozvoj programov GV na vysokých školách 94 816,41
Ľudia medzi riadkami 42 858,19
GV pre budúcich novnárov 18 300,64
Práca s mládežou 9 211,48
Ďalšie projekty a aktivity 7 013,70

Ďalšie náklady  195 744,33
(riadenie a rozvoj, fundraising, nájomné,  
administratíva, členstvo v iných organizáciách,  
poplatky a pod.)

Humanitárna pomoc 

Programy sociálnej integrácie

Rozvojová spolupráca

Podpora ľudských práv

Globálne vzdelávanie

Ďalšie náklady

15,2%

28,7%

24,4%

6,7%

14,2%

10,8%

SPOLU 1 804 825,62
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Tím Človeka v ohrození v roku 2019 tvorili:

Riaditeľ
Braňo Tichý

Oddelenie humanitárnej pomoci 
a rozvojovej spolupráce
Almira Biljalovičová
Zinaida Catullo
Majo Cehelník
Michaela Guldanová
Andrea Najvirtová
Adéla Al Sharua
Lucia Sobeková
Estelle Petit
Viola Ternényová
Zuzana Weberová

Oddelenie globálneho  
vzdelávania 
Tatiana Carová
Stanislava Harkotová
Pavlína Chalupková
Peter Ivanič
Katarína Karcolová
Stanislava Luppová
Lukáš Osvald
Lenka Putalová

Festival Jeden svet
Ingrid Bartalská
Jana Bučka
Erika Čisáriková
Svetlana Čertíková
Diana Fabiánová
Gabriela Grossmanová
Lucia Harabinová
Eva Križková
Marek Kučera
Patrícia Malíková
Zuzana Mathernová
Matúš Pavlovič
Michal Peržel
Alena Pitlová
Matej Sibyla
Monika Stankovičová
Dorota Vlnová

Finančné oddelenie
Brigita Áč
Zuzana Cvengrošová

Alžbeta Gromová
Katarína Janáčová
Lucia Kopuničová
Lucia Kročilová
Milada Laudová
Kristína Šedivá

Oddelenie fundraisingu a PR
Ivana Cienka
Michal Dudoň
Petronela Dufalová
Frédérique Halászová
Kristína Jediná
Bianka Karlíková
Hana Mĺkva
Radoslava Nováková
Juraj Šimkovič

Programy sociálnej integrácie
Peter Adam
Lukáš Andrejčák
Denisa Billá
Jana Borkovičová
Marián Dudra
Vladimír Frický
Marek Gažovský
Natália Glončáková
Jarmila Holubová
Slavka Chovancová
Margita Janovičová
Veronika Jenčová
Jana Kellnerová
Zuzana Konečná
Terezka Kopúnková
Vladimír Kosturák
Jaroslava Krukárová
Bohuslav Kuzyšin
Katarína Levická
Mária Lichvárová
Daniel Macej
Jana Magerová
Dominika Maťašová
Pavol Mikula
Anna Moravcová
Michaela Mudroňová
Mária Mydliarová
Paulína Oravcová
Mária Partlová
Zuzana Polačková

Dávid Polák
Zuzana Réveszová
Iveta Róbová
Klaudia Schneiderová
Michal Sivák
Martina Stašíková
Michaela Široká
Viktor Šišin
Mária Švedová
Ferko Turták
Julka Vitalisová
Lenka Zápotocká

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky, 
stážistky a stážisti
Andrij Dichťaruk 
Ivana Geletková 
Peťa Kačabová 
Kristína Kopúnková 
Kristína Križanová 
Mária Mokrá 
Magda Mráziková 
Zuzana Prostredníkova 
Mária Vigľašská 
Petr Vybíral  
Dáša Židuliaková
 
Aktivačné pracovníčky  
cez Úrad práce, sociálnych  
vecí a rodiny
Martina Bobeková 
Veronika Hesterová
Andrea Orihelová
Danka Polanská

EVS – Programy sociálnej  
integrácie
Tom Corneé
Pavel Chuduk
Baptiste Forgeard
Myléne Houdemond
Baiba Paegle
Giusy Volpe

Ľudia
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Človek v ohrození, n. o.
Baštová 5, 811 03 Bratislava
info@clovekvohrozeni.sk
+421 2 554 222 54

www.clovekvohrozeni.sk
www.facebook.com/clovekvohrozeni
www.instagram.com/clovekvohrozeni
www.jedensvet.sk
www.globalnevzdelavanie.sk
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