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MILÍ PRIATELIA,  
MILÉ PRIATEĽKY,

Andrea Najvirtová,
riaditeľka organizácie

P R Í H O V O R 
R I A D I T E L K Y

Rok 2020 sme zahájili výmenou 
vo vedení organizácie. Prvou 
zaťažkávacou skúškou bolo 
vypuknutie pandémie, ktorá na 
chvíľu narušila naše aktivity.  
O koronavíruse sme v počiatkoch 
vedeli len minimum a starosti 
nám robilo zdravie ľudí, ktorým 
dlhodobo pomáhame, ale tiež 
bezpečnosť našich pracovníkov. 
Podarilo sa nám však rýchlo 
zareagovať a aj v podmienkach 
pandémie sme znovu pomohli 
ľuďom v núdzi alebo na okraji 
spoločnosti – a to doma aj  
v zahraničí.

Silno rezonovala najmä 
naša podpora vylúčených ko-
munít na Slovensku, kde roky 
pomáhame ľuďom postaviť sa 
na vlastné nohy. S nástupom 
pandémie sme našu pomoc sú-
stredili na ochranu pred šírením 
vírusu a zmiernenie socioekono-
mických dopadov krízy. Vďaka 
distribúcii rúšok, hygienických 
balíčkov a bandasiek na umýva-
nie rúk mohli ľudia lepšie chrániť 
seba a svoje okolie. Prostredníc-
tvom poradenstva sme s ľuďmi 
riešili rôzne ťažkosti so stratou 
zamestnania alebo zatvorenými 
úradmi. Stovky detí, ktoré 
odrazu ostali izolované, sme 
doučovali, aby dohnali zameš-
kané učivo. Ľuďom z vylúčených 

lokalít sme tak pomohli zmierniť 
dopad krízy na ich životy. 

Aj napriek sťaženým 
podmienkach sme naďalej po-
máhali v krajinách, kde ľudia už 
aj pred pandémiou žili v ohro-
zení života alebo bez možnosti 
zabezpečiť si základné potreby. 
Pandémia tieto zlé životné pod-
mienky ešte viac zviditeľnila.  
Na východe Ukrajiny sme inšta-
lovali vodné pumpy do nemocníc 
a domovov sociálnych služieb, 
aby mali zabezpečený celodenný 
prístup k vode. Desiatkam sta-
rých ľudí sme zabezpečili brikety 
na kúrenie, aby sa nemuseli 
obávať zimy. V Bejrúte sme po 
mohutnej explózii opravovali 
poškodené okná a dvere a za-
bezpečovali sme aj potravinovú 
pomoc. Naďalej sme podporovali 
dlhodobý rozvoj v najchudobnej-
ších krajinách. Rodinám v Keni, 
Nepále či Mjanmarsku sme 
pomohli naštartovať si vlastné 
živobytie kozami, kuriatkami, 
sadenicami, alebo plodinami.

Samotnú krízu sme 
využili aj ako príležitosť presunúť 
aktivity do online prostredia 
a ešte viac rozšíriť našu prácu 
s učiteľmi, budúcimi novinármi, 

mládežou alebo verejnosťou. 
Zvyšovali sme porozumenie 
komplikovaného, navzájom pre-
pojeného sveta, v ktorom žijeme. 
Premiérová online forma festi- 
valu dokumentárnych filmov 
Jeden svet priniesla rekordnú 
návštevnosť a mimoriadne po-
zitívne ohlasy. Príručky globál-
neho vzdelávania ako pomôcku 
na otváranie dôležitých tém na 
hodinách si objednali stovky uči-
teľov z celého Slovenska. Som 
rada, že o túto časť našej práce 
je každý rok čoraz väčší záujem. 

Veľmi si vážim, že našu 
prácu ocenili Verejná ochrankyňa 
práv a Európsky sociálny a hos- 
podársky výbor. Stojí za ňou 
ohromné nasadenie a profesio-
nalita našich kolegov a kolegýň, 
dobrovoľníkov, ako aj externých 
spolupracovníkov, ktorým by 
som sa aj touto cestou chcela 
ešte raz srdečne poďakovať.

Naša práca by však 
nebola možná bez podpory Vás – 
individuálnych darcov a darkýň, 
firiem a inštitúcií. Ďakujem, že 
ste aj v tomto ťažkom roku stáli 
za nami a spolu s nami prispeli 
k Slovensku ako otvorenej, tole-
rantnej a solidárnej krajine.



Krajiny, kde sme dosiaľ pôsobili:

Naše aktivity sa odvtedy výrazne rozrástli 
a posunuli. Nepôsobíme iba vo svete, ale  
aj doma na Slovensku. Okrem humanitár- 
nej 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 udržateľná spolupráca  
s miestnymi partnermi a efektívne využí-
vanie finančných zdrojov.

V polovici roku 2016 sme spojili sily 
s českou organizáciou Člověk v tísni a pre- 
brali sme projekty vo vylúčených komuni-
tách 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.

  Česko  

  Haiti  

  Kuba  

  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  

  Slovensko  

  Keňa  

O  N Á S

Našim poslaním je pomáhať tým, ktorí 
sa ocitli v ohrození. Či už trpia dôsled-
kami vojnových konfliktov, hnevom 
prírodných katastrof alebo bezúteš-
nosťou generačnej chudoby. Prácou 
vo vylúčených komunitách na Slo-
vensku a vzdelávacími aktivitami tiež 
prispievame k budovaniu otvorenej, 
tolerantnej a inkluzívnej spoločnosti.
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4. augusta 2020 sa bejrútskym 
prístavom prehnala mohutná ex-
plózia. Vyžiadala si okolo 200 mŕt-
vych, zničila mnohé obytné domy 
a 300 000 ľudí dočasne pripravila 
o strechu nad hlavou. Ľudia prišli 
o svoje obchodíky, taxikári o autá 
a mnohí ďalší o živobytie. Celé 
štvrte aj infraštruktúra vo via-
cerých častiach Bejrútu utrpela 
obrovské škody. To všetko v čase, 
keď sa krajina už i tak potácala  
na pokraji ekonomického kolapsu 
a mesiace ňou otriasali politické  
i spoločenské nepokoje a pandémia 
COVID-19. Okamžite po explózii 

PRI VÝBUCHU  
V BEJRÚTE SME 
ZAREAGOVALI 
RÝCHLO

H U M A N I TÁ R N A 
P O M O C

AJ NAĎALEJ SME ZMIERŇOVALI 
NÁSLEDKY NEKONČIACEJ KRÍZY 
V KRAJINE

Obyvatelia Libanonu si v roku 
2020 prešli mimoriadne ťažkým 
obdobím. Pandémia Covid-19 
v ňom zohrávala len jednu, 
dá sa povedať, skôr okrajovú 
úlohu. Domáci boli za uplynulý 
rok svedkami niekoľkonásob-
ného nárastu cien základných 
potravín a palív. Ten spôsobil, 
že až približne polovica oby-
vateľstva sa náhle ocitla pod 
hranicou chudoby, neschopná 
zabezpečiť si potraviny a pokryť 
svoje základné životné potreby. 

Libanon je tiež krajinou, ktorá sa 
ešte stále zotavuje z dlhodobých 
následkov občianskej vojny, 
ktorá sa skončila v roku 1990. 
Zároveň poskytuje útočisko už 
trom generáciám palestínskych 
utečencov. Za posledné desať-
ročie sa stal útočiskom aj pre 1,5 
milióna utečencov zo Sýrie. Liba-
non má svetovo najväčší podiel 
utečeneckej populácie na počet 
obyvateľov, ktorých je celkovo 
6,9 milióna. Pre malú krajinu, 
akou je Libanon, to predstavuje 

mimoriadne náročnú humani-
tárnu a socioekonomickú výzvu. 
Devastujúci výbuch v Bejrúte, 
ktorý zničil veľkú časť centra 
mesta, o to viac umocnil pocit 
bezmocnosti a zhoršil vyhliadky 
obyvateľov na lepšiu budúcnosť. 
V Libanone pôsobíme nepre-
tržite už od roku 2017 a kvôli 
zhoršujúcej sa situácii si uvedo-
mujeme, že naša pomoc tu bude 
naďalej veľmi potrebná, aj keď by 
sme si želali opak.

Libanon
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V TRIPOLISE SME POMÁHALI DEŤOM, AJ CELÝM RODINÁM 

V Tripolise sme v roku 2020  
pokračovali vo vzdelávaní detí  
a mládeže z chudobných liba-
nonských a utečeneckých rodín 
a poskytovali sme psychologickú 
podporu im, ich rodičom a blíz- 
kym príbuzným. Prešli sme na 
diaľkovú formu výučby a kon-
zultácií, aby sme si udržiavali 
pravidelný kontakt. Ten im 
pomáhal preklenúť toto ťažké 
obdobie. Niekoľko týždňov bolo 
naše vzdelávanie jediné, ktoré sa 
deťom dostalo, keďže školy boli 
zatvorené a neprešli na online 
výučbu tak rýchlo. Deti si mohli 
vypracovávať úlohy a zlepšovať 

si základné vedomosti z mate-
matiky, arabčiny, francúzštiny 
a angličtiny. Celkovo sme takto 
podporili 65 školopovinných 
detí, ktoré sa aj vďaka podpore 
našich učiteľov a učiteliek udržali 
v ročníku. 69 detí sa nám podari-
lo zapísať do štátneho programu 
zrýchleného vzdelávania, ktorý 
nahrádza niektorým starším de-
ťom zameškané ročníky. Menším 
deťom vo veku 5–6 rokov sme 
poskytovali predškolskú výučbu, 
ktorá je v Libanone povinná pred 
vstupom do prvého ročníka. 
Utečenecké rodiny si ju nemôžu 
dovoliť a nemajú ju ani poskytnu-

tú od štátu. V roku 2020 mali tie-
to deti nástup do škôl ešte viac 
sťažený, keďže sa ich otvorenie 
na jeseň posúvalo. Nebolo tiež 
isté, či libanonské ministerstvo 
školstva uzná deťom certifikát  
o predškolskej dochádzke, 
keďže ju čiastočne absolvovali 
na diaľku cez mobil. V novembri 
sme sa však po dlhom období 
napätia dozvedeli, že minister-
stvo 152 deťom schválilo certi-
fikáty a umožnilo im nástup do 
miestnych škôl. Aj vďaka tejto 
podpore budú mať deti, ktoré 
pochádzajú zo zložitých pome-
rov, šancu na lepšiu budúcnosť. 

sme sa rozhodli využiť našu 
znalosť prostredia. Na pomoc 
obyvateľom Bejrútu sme pos- 
kytli takmer 18 000 eur a na 
miesto vyslali našu terénnu 
koordinátorku. V prvých dňoch 
po katastrofe sme postihnutým 
obyvateľom priamo na mieste 
poskytovali základné potraviny, 
hygienické potreby a zdravot- 
nícke pomôcky. 

Hneď po výbuchu sme   
sa zapojili do oficiálnej huma-
nitárnej pomoci poskytnutej 
vládou Slovenskej republiky. 
Lietadlom sme do Bejrútu 
dopravili 3,2 tony cíceru, ktorý 
sme darovali verejným vývarov-
niam, kde sa obyvatelia zasiah-
nutých štvrtí zadarmo stravova-
li. V ďalšej fáze sme sa spojili  

s nemeckou neziskovou organi-
záciou Grünhelme, zriadili provi-
zórnu stolársku dielňu a pustili 
sa do opráv okien a dverí, aby 
sa obyvatelia mohli čo najskôr 
vrátiť do svojich obydlí. Spoloč-
ne sme opravili 379 obytných 
jednotiek. 

Celkovo sme pri výbu-
chu v Bejrúte poskytli pomoc  
11 367 ľuďom.

           Manžel pracoval v prístave. 
Vrátil sa domov z práce 30 minút 
pred výbuchom. 30 minút. Ďa-
kujem Bohu. Ďakujem každý deň 
za to, že sme, že žijeme a že sa 
máme. Že sme prišli len o okná, 
dvere a muž o prácu.“

Stephanie,  
mama troch dievčat

Rýchla pomoc po katastrofe 
bola možná vďaka Klubu 
priateľov, Skutočnému 
darčeku, našim individuál-
nym darcom, Ministerstvu 
zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí, Minister-
stvu vnútra a spoločnosti 
Alfabio.
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NAŠA POMOC V TRIPOLISE  
V ČÍSLACH:

Pandémia taktiež pri-
niesla veľkú záťaž pre najchu-
dobnejšie rodiny. 186 rodinám 
sme poskytli poukážky na nákup 
základných potravín a hygienic-
kých pomôcok a pomohli sme im 
dobiť kredit na mobilné telefóny, 
aby sa ich deti mohli zúčastniť 
na vypracovávaní online úloh.  
80 rodičom sme poskytovali 

kurz pozitívneho rodičovstva, 
aby sme čo najviac prispeli  
k tvorbe podporného prostredia 
pre rozvoj detí a mládeže. 

Počas leta sme navýšili 
pomoc a distribuovali núdzové 
potravinové poukážky pre 100 
rodín na nákup základných po-
travín a hygienických potrieb.

           Tento úspech (schvá-
lenie certifikátov) je o to 
dôležitejší, že sa podaril 
napriek všetkým kom- 
plikáciám v súvislosti  
so zatvorenými školami, 
výrazne zhoršenou fi- 
nančnou situáciou rodín  
a inštitúciami paralyzo-
vanými kvôli protestom. 
Naše vzdelávanie pokra-
čovalo dištančnou formou 
aj v čase neistoty zo strany 
štátnych autorít.”

Viola Ternényová,  
projektová manažérka

deťom sme 
pomohli  
udržať sa  
v ročníku

65
rodičov absol-
vovalo kurz  
pozitívneho 
rodičovstva

80

mladých  
ľudí získalo  
odborné kurzy

161

rodín dostalo 
poukážky na 
potraviny  
a hygienické 
pomôcky

186

detí sa  
zapísalo  
do štátneho 
programu 
zrýchleného 
vzdelávania

69

Našu činnosť v Tripolise 
podporil svojimi pro-
striedkami Slovak Aid 
a realizovali sme ju v spo-
lupráci s našou partner-
skou organizáciou SEED.
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Koncom roka 2019 zasiahlo 
Albánsko silné zemetrasenie. 
Tisíce ľudí zostali bez strechy 
nad hlavou, jedla, liekov, elek-
triny a teplého oblečenia. Hneď 
po nešťastí sme vycestovali 
na miesto, aby sme zhodnotili 
potreby a možnosti pomoci.  
Na základe toho sa v januári  
do terénu pridali ďalší kolego-
via, ktorí pomáhali v oblastiach, 
kam oficiálna pomoc nedorazila 
alebo nebola dostatočná.

Z množstva zasiahnu-
tých rodín sme vybrali najmä 
tie, ktorých domy boli zničené, 
žili v stanoch alebo v iných 
neudržateľných podmienkach. 
Nezabudli sme ani na ľudí, 
ktorí prišli o príjem, alebo mali 
v rodine niekoho so zdravotným 
postihnutím. Spolu sme pomohli 
136 ľuďom, od malých detí až po 
seniorov.

Každej rodine sme odo-
vzdali finančnú pomoc vo výške 
206 eur na pokrytie ich najur- 
gentnejších potrieb s podmien-
kou, že 40% zo sumy bolo pou-
žitých na ochranu pred zimou. 
Spolu sme odovzdali  
5 352 eur.

PODPORILI SME OBETE 
ZEMETRASENIA

MIESTO, KDE SA PANDÉMIA STRETÁVA  
S VOJENSKÝM KONFLIKTOM

Albánsko

Ukrajina

Túto pomoc sme mohli 
poskytnúť vďaka pravi-
delným podporovateľom 
a Skutočným darčekom.

ľuďom sme 
pomohli 

136

Starí ľudia, ktorí zostali žiť v blíz-
kosti bojovej línie, často nemajú 
nikoho, kto by sa o nich postaral. 
Svoje domovy napriek vojne pre 
traumu nechceli, alebo nemohli 
opustiť. Z minimálnych dôchod-
kov, ktoré dostávajú, si ledva 
pokrývajú základné potreby. 
Boja sa nástupu zimy, nedostat-
ku základných potravín ale aj 
samoty. Starkým pri kontaktnej 
línii sme preto zabezpečili, aby 
sa o nich mal kto postarať, robiť 
im spoločnosť a oni si mohli za-
kúriť a prežiť chladné mesiace  
v teple domova.

V roku 2020 sme ukon-
čili naše ročné pôsobenie na 
Ukrajine, zamerané na podporu 
starších obyvateľov v obciach 
Myrne, Pavlopiľ, Kamianka  
a Andriivka pri kontaktnej 
línii pri Mariupole. Spolu sme 
opravili 50 domov a zabezpečili 
opateru 144 seniorov v núdzi,  
o ktorých sa staralo 24 miestnych 
opatrovateliek. Opatrovateľky, 
ktoré sme zamestnali, im nosili 
vodu, nákupy, lieky, upratovali 
im domčeky, pomáhali so zá-
hradou či dokonca strihali vlasy. 
Okrem základných potrieb, 

ktoré im zabezpečili, sa tak stali 
aj ich spoločníčkami.

Vďaka našim darcom 
sme vyzbierali viac ako 15 000 eur, 
z ktorých sme nakúpili 116 ton 
drevených brikiet pre 58 do-
mácností v dedinkách Hranitne 
a Kamyanka.
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Pandémia na Ukrajine najviac 
ohrozila miestnu staršiu a zrani-
teľnú populáciu v blízkosti bojo-
vých línií v Donecku a Luhansku. 
Rozhodli sme sa im preto podať 
pomocnú ruku. Zabezpečili sme 
stabilný prístup k čistej vode 
pre 13 nemocníc, 6 domovov pre 
seniorov a 1 domov pre vnútorne 
vysídlené osoby. Tieto zariadenia 
veľakrát nemali dostatočný 
prístup k vode. Prejavuje sa to 
napríklad niekoľkodňovými vý-
padkami vody, prístupom k vode 
len na šesť hodín denne alebo 
nedostupnosťou vody vyššie, 
než je prízemie a prvé poschodie 
budovy. Dve z nemocníc, ktorým 
sme sprístupnili vodu, boli zame-
rané na liečbu pacientov s pan- 
démiou. V zariadeniach sme tiež 
šírili osvetu o dôležitosti preven-
cie a hygieny a o dostupných 
sanitárnych zariadeniach.  V lete 
vycestovala na východnú Ukraji-
nu naša koordinátorka humani-
tárnej práce Veronika Filipek.

PRE STARKÝCH SME ZABEZPEČILI AJ VODU

Našu činnosť na Ukrajine podporil svojimi prostriedkami 
Slovak Aid a realizovali sme ju v spolupráci s našimi  
partnermi NEW WAY, Child Smile a Caritas Mariupol.

           Bolo to náročné obdobie 
plné stoviek hodín nadčasov, 
práce v nemocniciach s infekč-
nými oddeleniami, desiatok PCR 
testov, komplikácií s prechodmi 
cez vojenské kontrolné stanoviš-
tia a podobne. Všetky zdravot-
nícke zariadenia a domovy pre 
seniorov sa nesmierne tešili, že 
odrazu majú vodu aj na vyšších 
poschodiach, kde ju roky nemali 
a môžu ju používať celý deň.“

Veronika Filipek,  
koordinátorka humanitárnej práce

nemocniciam sme 
zabezpečili stabilný 
prístup k čistej vode13
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Po pomoci pre starkých sme na 
jeseň 2020 rozbehli pomoc aj 
pre deti a mládež v Donecku.  
Do konca roka sme stihli zrekon- 
štruovať 2 z 5 sociálnych centier 
v lokalitách Avdiivka a Bakhmut. 
Tieto centrá sa zameriavajú na 
psychosociálnu podporu a vzde- 
lávanie detí. Zabezpečili sme 
tiež vybavenie pomôckami 
potrebnými pre didaktické hry 
a vzdelávanie do 15 takýchto 
vzdelávacích centier. S pomo-
cou psychológov a sociálnych 
pracovníkov sme začali posky-
tovať psychosociálnu podporu 
deťom, mladým a ich rodičom, 
aby vedeli lepšie zvládať trau-
matizujúce následky vojny a ži-
vota v prostredí konfliktu, vyso-
kej nezamestnanosti a chudoby. 
Poskytovali sme im aj pracovné 
poradenstvo, aby sa mohli 
uplatniť na pracovnom trhu. Pre 
rodičov detí sme zrealizovali 
stretnutia pozitívneho rodičov-
stva, aby mali lepšiu oporu pri 
tvorbe podporného prostredia 
pre svoje deti. Tieto aktivity sme 
stále prispôsobovali aktuálnym 
pandemickým opatreniam  
a preto sa uskutočňovali čias-
točne aj na diaľku.

           Až postupne prichá- 
dza uvedomenie si, že 
situáciu okolo nás nie je 
možné vždy ovplyvniť, je 
však možné zmeniť náš 
pohľad. Počas praktických 
cvičení v skupine dochá-
dza k pozitívnym zmenám 
v znižovaní stresu, napätia 
a úzkosti.”

Irina S.,  
psychologička

ZAMERALI SME SA AJ 
NA PODPORU DETÍ  
A MLADÝCH ĽUDÍ

Tento projekt bol pod-
porený zo Slovak Aid a 
realizovaný v spolupráci 
s miestnou partnerskou 
organizáciou Child Smile.
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Aj v roku 2020 sme pokračovali 
v rozvoji miestnych komunít  
v Tropoji, v najchudobnejšom  
regióne Albánska. Okrem takmer 
80% nezamestnanosti tu ľudí 
sužuje aj zlý stav školstva, slabý 
prístup k informáciám či hlboko 
zakorenená vládna korupcia. 
Turizmus v miestnych Alpách 
je kľúčovým pre ďalší rozvoj 
regiónu. Baníctvo a výstavba 
vodných elektrární však výraz- 
ne zasahujú do biodiverzity  
a ohrozujú životy miestnych. 

Do ochrany prírody  
albánskych Álp sme zapojili 
priamo ich obyvateľov. Spoločne 

sme zorganizovali petíciu proti 
nelegálnej ťažbe piesku, ktorú 
sa napokon podarilo zastaviť. 
Naďalej pokračujeme v boji pro-
ti výstavbe vodných elektrární. 

V Albánsku sme tiež 
zrealizovali série tréningov  
a študijných návštev, aby sme 
podporili komunitný turizmus, 
udržateľné poľnohospodárstvo 
či rozvoj podnikania v regióne. 

Moldavsko je jedna z najchu-
dobnejších krajín Európy. Mladí 
ľudia často odchádzajú do 
zahraničia za lepšími podmien-
kami a nezapájajú sa ďalej do 
života v krajine. Aj v roku 2020 
sme preto pokračovali s predá-
vaním skúseností s budovaním 
demokracie a občianskej spo-
ločnosti. V oblasti Gagauzsko  
na juhu krajiny sme pomáhali  
s otvorením nových klientských 
centier. Tie podľa príkladu Slo-
venska poskytujú obyvateľom 
jednoduchý a transparentný 
prístup k informáciám a služ-
bám na jednom mieste.

Zavedením videopreno-
sov zo zasadnutí miestnych za-
stupiteľstiev a spustením infor-
mačnej kampane sme prispeli 
k transparentnosti fungovania 
samospráv. Miestnym organizá-
ciám sme na základe ich potrieb 
pomohli zlepšiť podmienky 
fungovania. Pre mládež sme 
organizovali tréningy, odborné 
poradenstvo a finančnú podpo-
ru ich iniciatív.

R O Z V O J O VÁ 
S P O L U P R ÁC A

OTVÁRALI SME KLIENTSKÉ 
CENTRÁ, ABY ĽUDIA MALI 
JEDNODUCHŠÍ PRÍSTUP  
K INFORMÁCIÁM

POSILNILI SME 
HLAS PRE  
KOMUNITY  
V REGIÓNE  
TROPOJA

Moldavsko

Albánsko

Projekt bol realizovaný s podporou 
Slovak Aid.

Projekt bol podporený Medzinárod-
ným vyšehradským fondom.
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L U D S K É  P R ÁVA

O KÚSOK 
SLOBODNEJŠÍ 
OSTROV

Kuba

Na Kube aj v roku 2020 pretrvá-
valo silné potláčanie ľudských 
práv a slobody slova. K miest-
nym obyvateľom sme sa snažili 
dostať nezávislé a necenzurova-
né informácie, aby mali pravdi-
vý prehľad o dianí na ostrove. 
Podporili sme prácu nezávislých 
novinárov, akademikov a akti-
vistov. Prispeli sme k tomu, aby 
5 miestnych partnerských orga-
nizácií mohlo na ostrove slo-
bodne publikovať, poukazovať 
na porušovanie ľudských práv, 
vzdelávať, organizovať podujatia 
a workshopy. Účasťou na roko-
vaní v Európskom parlamente 

a na rozhovoroch s kubánskymi 
aktivistami žijúcimi v exile sme 
podporili advokačnú činnosť.

Na jeseň sme kvôli 
pandémii nemohli uskutočniť 
plánovanú návštevu študentov  
a študentiek z Kuby, a tak sme 
ju zorganizovali v úspešnej 
online forme. Zamerali sme sa 
na oblasti ako komunikácia, 
fundraising, ľudské práva  
a aktivizmus na miestnej úrovni. 
Zároveň sme podporili tech-
nické kapacity 2 partnerských 
organizácií, a to konkrétne 
prostredníctvom spustenia plne 
funkčnej webovej stránky a me-

Filipíny a Mjanmarsko sú krajiny, 
ktoré čelia závažným konfliktom 
vznikajúcim v dôsledku chudo-
by, náboženských, etnických 
rozdielov či bojov o územie 
alebo prírodne zdroje. Násilie 
a napätie v najchudobnejších 
regiónoch pretrváva už desaťro-
čia. Konflikty vedú ku diskrimi-
nácii a násilnému extrémizmu, 
obzvlášť zraniteľná je miestna 
mládež. Posilňovanie dlhodobej 

dzinárodných tréningov zame-
raných na vytvorenie vlastného 
podcastu. Filmový festival Je-
den svet aj tento rok predstavil 
film z kubánskeho prostredia. 
Dokument Na štartovacej čiare 
pravdivo zobrazil realitu života 
mladých na ostrove. 

kultúry mieru a vzájomného 
rešpektu budú pre budúcnosť 
miestnych obyvateľov kľúčové. 

V roku 2020 sme aj 
napriek sťaženým podmienkam 
vzdelávali a podporili 231 mla-
dých lídrov. Pomáhali sme im 
s budovaním vzťahov, vzájom-
ného rešpektu a porozumenia, 
ako aj so zvyšovaním tolerancie 
voči iným, odlišným komunitám. 
Mladí absolventi našich školení 

NA FILIPÍNACH A V MJANMARSKU SME UČILI 
MLADÝCH ĽUDÍ VZÁJOMNEJ TOLERANCII

Filipíny/Mjanmarsko

Naše aktivity sme mohli 
realizovať vďaka finančnej 
podpore z National Endow- 
ment for Democracy. 
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ĽUĎOM SO ZDRAVOTNÝM 
POSTIHNUTÍM SME POMÁHALI 
ZAČLENIŤ SA DO SPOLOČNOSTI

D O B R O V O L N Í C T V O

Bosna a Hercegovina

Dobrovoľníčka Ivana Godulová 
sa v Bosne a Hercegovine  
venovala sociálnej inklúzii ľudí  
so zdravotným postihnutím.  
V miestnej pobočke našej 
sesterskej organizácie Člověk 
v tísni pracovala na tom, aby sa 
títo ľudia mohli plnohodnotne 
začleniť nielen do spoločnosti, 
ale aj na pracovný trh a posilnila 
sa ich nezávislosť a ekonomic-

ké postavenie. Ivana napríklad 
pomáhala s výskumom a orga-
nizovala aj tréningy pre pracov-
ných poradcov a poradkyne, 
ktorí budú ľudí s mentálnym 
postihnutím sprevádzať celým 
pracovným procesom. Aj vďaka 
Ivaninej pomoci sa verejnosť 
scitlivila voči ľuďom so znevý-
hodnením.

vzápätí rozbehli aktivity v ich 
vlastných komunitách a stali sa 
tak vzorom pre ďalšie dievčatá 
a chlapcov. Do budovania mieru 
sme taktiež zapojili 26 komu-
nitných mimovládnych organi-
zácií, ktoré sme podporili v ich 
fungovaní a kapacitách realizo-
vať vlastné projekty na podporu 
dialógu a tolerancie. Pomohli 
sme im tiež so sanáciou dôsled-
kov pandémie.

Projekt bol financovaný Európskym 
nástrojom pre demokraciu a ľudské 
práva (EIDHR) a spolufinancovaný 
Českou rozvojovou agentúrou.  
Partnermi projektu boli Člověk  
v tísni a miestne organizácie  
Pailig Development Foundation  
a Building Better Society.

           Oni nám môžu 
dať oveľa viac, ako my 
dávame im. Môžu byť 
veľmi dobrými pracov-
níkmi a pracovníčkami. 
Mali by sme ich vidieť 
z pozitívnej perspek-
tívy – čo môžu urobiť 
a dať, nie negatívne – 
čo robiť nemôžu.“

Izabela,  
pracovná poradkyňa

V roku 2020 nám pandémia 
zmenila plány aj s vysielaním 
dobrovoľníkov. Moldavsko 
a Libanon museli napokon 
počkať až na rok 2021. Vyslali 
sme však jednu dobrovoľníčku 
do Bosny a Hercegoviny.
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P R O G R A M Y  S O C I Á L N E J 
I N T E G R ÁC I E

PANDÉMIA SÍCE  
NARUŠILA NAŠE AKTIVITY, 
ALE UMOŽNILA NÁM 
POMÁHAŤ VIAC

Slovensko

Na Slovensku dlhodobo vedieme 
komunitné centrá v piatich vylú-
čených lokalitách: v Plaveckom 
Štvrtku, Petrovanoch, Roškov-
ciach, Kojaticiach a Sveržove. 
Poskytujeme sociálne, finančné 
aj pracovné poradenstvo. Vedie-
me predškolské kluby, doučuje-
me školákov, rozvíjame kariérne 
poradenstvo, organizujeme 
rôzne komunitné aj záujmové 
aktivity. Naše komunitné centrá 
sú miestom, kde sa ľudia žijúci 
v generačnej chudobe môžu 
rozvíjať a nájsť podporu. Záro-
veň, naše služby či priestory 
využívajú aj ľudia z majority 
z obcí, kde pôsobíme. Snažíme 
sa tak búrať mýty, že komunit-

né centrá sú len pre Rómov. 
Spolupráca s partnermi, pre-
dovšetkým so samosprávami 
a školami či škôlkami, lekármi, 
rôznymi úradmi či inštitúciami 
je nevyhnutnou v celom našom 
snažení.

Na jar 2020 prišla 
pandémia, ktorá všetky naše 
aktivity ohrozila. Zrušili sa všet-
ky skupinové aktivity a dočasne 
sa naša práca obmedzila na 
pomoc v nevyhnutných – krízo- 
vých situáciách klientov. V čase, 
keď ešte neboli dostupné 

ochranné pomôcky, sme hľadali 
spôsoby, ako ochrániť našich 
pracovníkov. Prioritne sme 
začali riešiť hrozivú situáciu vo 
vylúčených komunitách. 

Okrem zháňania ochran-
ných pomôcok sme vypracovali 
núdzový plán fungovania pre 
naše komunitné centrá. Návrh 
fungovania komunitných centier 
v krízovom režime, ktorý sme 
vytvorili, prevzala aj Implemen-
tačná agentúra Ministerstva 
práce sociálnych vecí a rodiny 
pre desiatky ďalších komunit-
ných centier na Slovensku. Spo-
lupracovali sme so zástupcami 
štátu a samospráv a stali sme 
sa súčasťou krízového štábu  
v Prešovskom a Banskobystric-
kom kraji. Nášho odborníka so 
skúsenosťou z utečeneckých 
táborov sme poskytli ako mana-
žéra do karanténneho mestečka 
pre 92 ľudí v Žehre. Informácie 
o situácii vo vylúčených komu-
nitách sme pravidelne prinášali 
aj na verejnosť. Podieľali sme sa 
na informačnej kampani #koro-
natemerel a boli sme prizývaní 
do debát o situácii vo vylúče-
ných komunitách. 



13Človek v ohrození, n. o.  /  Výročná správa 2020

V BOJI S PANDÉMIOU SME POMÁHALI 
AJ ZA HRANICAMI NAŠICH KOMUNÍT

Vo všetkých našich komunitách 
sme už od začiatku pandémie 
s pomocou mnohých dobrovoľ-
níkov a dobrovoľníčok distri-
buovali rúška. Na začiatku, keď 
ich bol nedostatok, ich šili aj 
naše kolegyne v komunitných 
centrách. V priebehu roka sme 
v našich piatich komunitách 
rozdávali hygienické balíčky, 
ktoré obsahovali šampón pre 
deti a šampón pre dospelých, 
dezinfekčný roztok na povrchy 
a na ruky, tuhé mydlá, toaletný 
papier a rúška. Vykonali sme 
plošnú dezinfekciu v štyroch 
lokalitách a poskytli jeden  
dezinfekčný stroj požiarnikom  
v Lučenci.  

Rodinám v najhoršej 
situácii, ktoré kvôli pandémii 
prišli o príjem, sme opakovane 
poskytovali potravinovú pomoc. 
Balíčky zvyčajne obsahovali zá-
kladné potraviny ako múku, soľ, 
cukor, fazuľu, hrach, strúhanku, 
ryžu, niekoľko balení cestovín 
a polievok, trvanlivé mlieko, 
olej, korenie, mäsové konzervy, 
paštéty a pečivo. V niektorých 
lokalitách, ako sú napríklad 
Kojatice, sme pomáhali aj s ob-
lečením. Najviac zraniteľným 
domácnostiam sme poskytli aj 
lieky, či špeciálnu pomoc v po-
dobe piecok a dreva na zimu.

Mnohé rodiny z najchu-
dobnejších lokalít doma nemali 

tečúcu vodu, bez ktorej si ne-
mohli umývať ruky ani čistiť do-
mácnosť, a teda sa ani dôkladne 
chrániť pred šírením vírusu. 350 
domácnostiam v siedmich loka-
litách s obmedzeným prístupom 
k vode (Kojatice, Svinia, Mníšek, 
Lipany, Arnutovce, Rožkovany, 
Lomnička) a v ďalších desiatich 
lokalitách v spolupráci so 
Zdravými regiónmi sme rozdali 
10-litrové bandasky s kohútikom, 
spolu s mydlami a rúškami do 
350 domácností. 

Vďaka našim kolegom  
a kolegyniam, ktorí s nasadením 
pracovali aj v ťažkých podmien-
kach, sme počas roka mohli 
pomôcť tisícom ľudí, a to nielen 
v našich komunitách, ale aj  
v mnohých ďalších. Našu  
pomoc v tejto oblasti, spolu  
s ďalšími aktivitami, na záver 
roka ocenila aj verejná ochran-
kyňa práv, ktorá nám udelila 
„Ombudsmanské ďakujem za 
rok 2020”. Získali sme tiež Cenu 
Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru za našu 
iniciatívu „Ich zdravie je aj naše 
zdravie”, ktorá sa zamerala na 
pomoc rodinám z vylúčených 
komunít. Obe ocenenia si veľmi 
vážime.

V RÁMCI HUMANITÁRNEJ POMOCI  
NA SLOVENSKU SME ROZDALI:

Naši individuálni darcovia prispeli 
na boj proti koronavírusu vo vylúče-
ných lokalitách viac ako 16 500 eur.

hygienických 
balíčkov

700
rúšok
15000

príbytkom sme poskytli 
profesionálnu dezinsekciu27

bandasiek 
na vodu sme 
zadovážili aj 
mimo našich 
komunít

950

domácností 
dostalo 
opakovanú 
potravinovú 
pomoc

339
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Napriek zložitej situácii a prvot- 
ným komplikáciám sme boli 
schopní ďalej pracovať, nekrátili 
sme pracovné dni, či hodiny pre 
našich klientov. Boli sme nútení 
improvizovať, zmeniť formy po-
skytovaných služieb. Z interiéru 
sme sa presunuli do exteriéru, 
pracovali sme viac cez telefón  

Aj v roku 2020 sme pracovali 
na tom, aby ľudia vo vylúčených 
komunitách na Slovensku mohli 
mať dôstojné domovy. Naša 
dcérska nezisková organizácia 
Projekt DOM.ov, ktorú sme 
založili v spolupráci so Zdru-
žením pre lepší život a Sloven-
skou sporiteľňou, sprevádza 
ľudí svojpomocnou výstavbou 
nízkonákladových rodinných 
domov v Košickom, Prešovskom 
a Banskobystrickom kraji.

Získať takýto domček 
pritom nie je vôbec jednoduché. 
Klienti si rok sporia, následne 
získajú úver od banky, aby si  
s pomocou stavebných učiteľov 
postavili svoje domy. Samotnej 
výstavbe tak predchádza dlhý 
proces prípravy územia a infraš-
truktúry, ako aj vzdelávanie 

a online. Po zabezpečení 
ochranných prostriedkov sme 
plnohodnotne pracovali aj 
v teréne medzi ľuďmi. Mohli 
sme tak informovať komunity 
o aktuálnej situácii, opatreniach 
a mapovať potreby ľudí.

Keďže deti nemohli 
tráviť voľný čas v komunitných 
centrách, ako boli zvyknuté, 
v niektorých lokalitách sme pre 
ne zabezpečili stolové hry, ktoré 
sme distribuovali do domácnos-
tí. Mohli tak zmysluplne tráviť 
čas so svojimi rodičmi či súro-
dencami. 

Celý minulý rok sme na-
ďalej poskytovali poradenstvo 
vo všetkých formách: sociálne, 
finančné aj pracovné. Pandémia 
ešte viac zdôraznila význam 
komunitných centier. Stali sa 
relevantnejšími partnermi pre 
mnohé inštitúcie ako školy, 
úrady a verejné inštitúcie, keďže 
sme dokázali zabezpečiť pre- 
pojenosť medzi nimi a ľuďmi 

alebo oddlžovanie klientov. Po 
kolaudácií začínajú ľudia úvery 
splácať. 

Do roku 2020 sa Projek-
tu DOM.ov podarilo dokončiť  
a skolaudovať 16 domov v Ran- 
kovciach a Lenartove. Počet ak-
tívnych klientov v programe sa 
rozšíril zo 110 na 174. Pandémia 
prípravy na výstavbu čiastočne 
spomalila a viacerí klienti kvôli 

z komunít. Kontakty s úradmi, 
poštou a lekármi sme zabezpe-
čovali viac než obvykle, keďže 
telefonická a online komuniká-
cia bola pre mnohých obyvate-
ľov vylúčených komunít veľkou 
komplikáciou. Poradenské služ-
by komunitných centier využilo 
570 dospelých, ktorým sme 
poskytli 3 025 intervencií. 

Celkovo sme v komunit-
ných centrách pracovali s 1 047 
deťmi a dospelými a poskytli 
sme im naše služby a interven-
cie 8 297x. 

Naše aktivity v rámci 
sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately, realizácie 
preventívnych opatrení, podpo-
ry vzdelávania a nízkoprahových 
činností v našich komunitných 
centrách aj teréne sme mohli 
vykonávať aj vďaka podpore 
Bratislavského a Prešovského 
samosprávneho kraja. 

nej stratili zamestnanie a zníže-
nie príjmov rodiny skomplikova-
lo ich pravidelné sporenie. O to 
viac sa tešíme, že Projekt DOM.
ov v roku 2020 za svoj unikát-
ny prístup k riešeniu bývania 
vylúčených komunít získal cenu 
za sociálne inovácie SozialMarie 
a ocenenie Roma Spirit.

KEĎ NEMÔŽETE ÍSŤ DO CENTRA, 
PRÍDE CENTRUM ZA VAMI

PROJEKT DOM.OV PLNÍ SNY 
O BÝVANÍ VO SVOJOM
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Mnoho ľudí prišlo kvôli pandémii 
o prácu aj možnosť krátkodobých 
brigád. Okrem vyhľadávania 
práce sme naším dospelým 
klientom pomáhali riešiť ich 
finančné problémy. Vďaka mož-
nosti osobného bankrotu mohli 
niektorí z nich začať odznova. 
Okrem našich piatich komu-
nitných centier sme pomáhali 
aj v Pracovnom poradenskom 
centre, ktoré prevádzkujeme  
v Spišskom Podhradí. 

Prostredníctvom našej 
dcérskej Agentúry práce BBSK 
sme rozvíjali spoluprácu s Ban-
skobystrickým samosprávnym 
krajom a mestom Lučenec. 
Vďaka agentúre sa podarilo 
nájsť prácu (či už krátkodobú 

alebo dlhodobú) pre desiatky 
záujemcov z regiónu, z čoho  
vyše polovicu, tvorili obyvatelia  
z majority. Agentúra zrealizovala 
aj desiatky kurzov, od finančnej 
gramotnosti a digitálnych zruč- 
ností až po nácviky na pohovor. 
Vybudovala si aj vyše 700-člennú 
databázu záujemcov, ktorú sme 
využili aj pri hľadaní výpomoci do 
karanténnych centier, domovov 
sociálnych služieb a na pomoc 
pri plošnom testovaní v Bansko-
bystrickom kraji. 

POMÁHALI SME SO ZAMESTNÁVANÍM 
AJ ODDLŽOVANÍM

ZAMESTNÁVANIE A FINANČNÉ PORADENSTVO V ČÍSLACH:

ľudí prešlo 
osobným 
bankrotom 
alebo sa 
naň začalo 
pripravovať

30
           Naši klienti vedia 
po slovensky, ale často 
nerozumejú, čo im 
úradníci hovoria. S na-
šou pomocou sa vedia 
zbaviť dlhov či nájsť si 
slušnú prácu a cítia sa 
rešpektovaní.“

Jarmila Holubová,  
pracovná poradkyňa, 
Spišské Podhradie

ľudí si našlo 
zamestnanie

149

ľudí začalo pravi-
delne splácať svoje 
dlhy (aj napriek zlej 
situácii)

46
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KVÔLI PANDÉMII SME ZINTENZÍVNILI 
VZDELÁVANIE DETÍ

Deti po celom Slovensku prešli 
kvôli pandémii na dištančné 
vzdelávanie. Tie z prostredia 
generačnej chudoby často 
nemajú ani stôl, na ktorom by si 
robili úlohy, nieto ešte počítač 
či tablet. Vzdelávanie detí, ktoré 
odrazu zostali izolované, bolo 
preto našou prioritou.   

Komunity, v ktorých 
pôsobíme, sú rôzne, a tak sme 
v každej pomáhali trochu inak. 
Tam, kde to bolo možné, si deti 
chodili vypracovávať úlohy do 
komunitných centier.  Neskôr 
sme poskytovali konzultácie  
v exteriéri, cez telefón, emaily 

a sociálne siete. V rodinách, 
kde majú prístup k internetu, 
sme cez videohovory učili deti 
aj rodičov, ako pracovať so 
stránkami, cez ktoré im učitelia 
zadávali úlohy. Deťom z najchu-
dobnejších lokalít bez prístupu 
k telefónom a internetu sme 

 Počas prázdnin sme 
zorganizovali letnú školu, kde 
sme formálne vzdelanie pre-
pájali s neformálnym. Deti sa 
okrem počítania a čítania s po- 
rozumením učili aj spoznávať 
prírodu, či pestovať zeleninu. 
Hravou formou si tak zopako-
vali či dohnali učivo a nestratili 
vzdelávacie návyky. Nástup do 
ďalšieho školského roka bol pre 
ne o to ľahší. 

Počas celého roka sme 
pracovali s deťmi z druhého 
stupňa a kontakt sme udržia-
vali aj so stredoškolákmi a ich 
učiteľmi. Študentom, ktorých 
sme podporili štipendiom, sme 
namiesto financovania cesty do 
a zo školy v pandemických pod-
mienkach zadovážili tablety  
a počítače. V Plaveckom Štvrtku 
sa nám pre stredoškolákov po-
darilo rozbehnúť aj mentorský 
program, v rámci ktorého deti  
s pomocou dobrovoľníkov pra-
cujú na svojom osobnostnom 
raste. Dve študentky pokra-
čovali v programe duálneho 
vzdelávania.

osobne doručovali vytlačené 
úlohy a hľadali sme cesty, ako 
prepájať komunitné centrá so 
školami. Komunitní pracovníci 
zapojili do vzdelávania aj rodi- 
čov, aby mohli deťom doma 
pomáhať a vytvorili im čas 
a priestor na učenie.

            V prvom polroku som dostal tablet. 
Veľmi mi to pomohlo, lebo som sa mohol 
vzdelávať dištančne. Vďaka Vám sa dostá-
vam trochu vyššie. Dúfam, že ma budete 
podporovať aj naďalej, veľmi si to vážim.“

Bohuš zo Sveržova,  
študent Spojenej školy v Bardejove, 
odbor pracovník marketingu

hodín doučovania 
v 5 komunitných 
centrách

1 758

detí sa vzdelávalo 
v letnej škole131študentov 

sme podporili  
štipendiom

18

študentky sa zapojili 
do programu duálneho 
vzdelávania2

PODPORA VZDELÁVANIA  
V KOMUNITÁCH V ČÍSLACH:
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Dlhodobá a komplexná práca 
našich kolegov z komunitných 
centier je behom na dlhé trate. 
Výsledky sa častokrát ukážu až 
po mesiacoch či rokoch intenzív-
nej spolupráce. Ukazuje sa však, 
že osobný prístup, venovaný čas 
a prijatie, ktoré ľudia z vylúče-
ných komunít v centrách nachá-
dzajú, im pomáhajú k tomu, aby 
sa na ceste za lepším životom 
nevzdali. My si preto vážime  
každý malý úspech. Aj v minulom 
roku sme ich okrem boja s pan- 
démiou a nášho tradičného 
poradenstva zaznamenali hneď 
niekoľko:

MALÝ KROK PRE ČLOVEKA, 
ALE VEĽKÝ PRE BUDÚCNOSŤ 
CELEJ KOMUNITY

NAŠE SKÚSENOSTI 
SME ODOVZDALI AJ 
NA TEORETICKEJ 
ÚROVNI

V októbri 2020 sa uskutočnila 
záverečná konferencia, na  
ktorej sme spolu s ďalšími  
mimovládnymi organizáciami  
z Prešovského samosprávneho 
kraja odovzdali naše skúsenosti 
so začleňovaním vylúčených 
rómskych komunít. Veríme, že 
aj takýmto spôsobom je možné 
dosiahnuť významné zlepšenia 
v procese integrácie vylúčených 

komunít na Slovensku aj na 
úrovni verejných politík. 

Výsledkom projektu je 
séria analýz, štúdií, opatrení, le-
gislatívnych návrhov a metodík, 
ktoré sú zverejnené na našom 
webe: www.clovekvohrozeni.sk/ 
co-robime/programy-socialnej- 

integracie/lepsie-verejne- 
politiky-pre-marginalizovane- 
romske-komunity/.

Konferencia sa uskutoč- 
nila v rámci projektu Lepšie ve- 
rejné politiky pre marginalizované 
rómske komunity.

Našu prácu vo vylúčených komunitách podporili: Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny, Ministerstvo vnútra - Úrad Splnomocnenkyne vlády pre 
rómske komunity, Prešovský, Banskobystriský a Bratislavský samosprávny 
kraj, Nadácia ESET, Nadácia Orange, Nadácia TESCO, Continental AG, Albat-
ros Media Slovakia s.r.o., Henkel, Zľavomat, Mary Kay, Accenture, Nadácia 
Pontis, Karpatská Nadácia, Národná banka Slovenska, LDS Charities a v ne-
poslednom rade naši darcovia a darkyne cez Skutočné darčeky, pravidelné 
dary a podporu humanitárnej pomoci.

Zrealizovali sme niekoľko pilotných stretnutí ženských skupín 
v Petrovanoch a Sveržove, ktoré vytvorili dobrý základ pre 
pravidelnejšie stretnutia v nasledujúcom roku.

Počas obdobia online vyučovania sme nadviazali dobrú 
spoluprácu s niekoľkými základnými školami, v rámci ktorej 
sme sa prejavili ako dôležitý partner, v Kojaticiach sa zaviedla 
spolupráca s miestnou základnou školou aj počas letnej školy.

Presvedčili sme niekoľkých rodičov, aby sa k nám chodili 
doučovať so svojimi deťmi.

Ďalší končiaci žiaci prejavili záujem o štúdium na strednej škole, 
niekoľko dospelých si vďaka pracovnému poradenstvu začalo aj 
samostatne vyhľadávať pracovné ponuky.

Členovia komunity vo Sveržove zorganizovali brigádu, v rámci 
ktorej odstránili čiernu skládku za komunitou, revitalizovali 
detské ihrisko a postavili altánok.

Niekoľko rodín v Roškovciach sa napojilo na obecnú studňu  
a svojpomocne si vybudovalo v domácnosti kúpeľňu.

www.clovekvohrozeni.sk/
co-robime/programy-socialnej-
integracie/lepsie-verejne-
politiky-pre-marginalizovane-
romske-komunity/
www.clovekvohrozeni.sk/
co-robime/programy-socialnej-
integracie/lepsie-verejne-
politiky-pre-marginalizovane-
romske-komunity/
www.clovekvohrozeni.sk/
co-robime/programy-socialnej-
integracie/lepsie-verejne-
politiky-pre-marginalizovane-
romske-komunity/
www.clovekvohrozeni.sk/
co-robime/programy-socialnej-
integracie/lepsie-verejne-
politiky-pre-marginalizovane-
romske-komunity/
www.clovekvohrozeni.sk/
co-robime/programy-socialnej-
integracie/lepsie-verejne-
politiky-pre-marginalizovane-
romske-komunity/
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G L O B Á L N E 
V Z D E L ÁVA N I E

UČILI SME (SA) 
V GLOBÁLNYCH 
SÚVISLOSTIACH

Slovensko

V Globálnom vzdelávaní dlho-
dobo rozvíjame tzv. predmetový 
prístup. Ten je veľmi oceňovaný 
pedagogickým a odborným 
personálom škôl, pretože im ne-
vytvára „prácu navyše”, ale vie 
globálne témy priniesť do výuč-
by v rámci existujúcich vzdelá-
vacích plánov. Nám umožňuje 
dostať citlivé témy k učiteľom 
a učiteľkám, ktorých by napr. 
migrácia alebo rodová rovnosť 
mohli na prvý pohľad odradiť. 

V rámci predmetového 
prístupu sme s učiteľmi a uči- 
teľkami pripravili viaceré vzde- 
lávacie publikácie. Globálne 
vzdelávanie v predmetoch 
slovenský jazyk, etická výchova 

a geografia si objednalo 1599 
učiteľov a učiteliek. Na základe 
dát, ktoré pri objednávaní vy- 
plnili, tieto príručky zasiahli  
134 863 žiakov a žiačok na 
celom Slovensku. Ďalších 378 
učiteľov si počas festivalu Je-
den svet objednalo vzdelávacie 
materiály k práci s dokumentár-
nym filmom. Tie slúžili pre  
43 230 žiakov a žiačok.

Presne 356 pedagogic-
kým a odborným pracovníkom 
sme pomohli zlepšiť ich kom-
petencie v témach chudoby, 
klimatickej zmeny, migrácie, 
ľudských práv, rodovej rovnosti, 
extrémizmu a kritického mysle-
nia. Organizovali sme pre nich 
webináre, online tréningy, ale 
aj niekoľkomesačný intenzívny 
kurz, ktorý kombinoval prezenč-
nú časť s e-learningom.

Projekt bol realizovaný 
vďaka podpore Európskej 
komisie a Slovak Aid.

           Naozaj sa mi páči, akým spôsobom 
je príručka koncipovaná, veľmi mi otvorila 
rozhľad a aj ja sama viem témy svojich 
hodín lepšie orientovať na zásadné spolo-
čenské otázky, doposiaľ sa mi to nezdalo 
také jednoduché,“

Jana,  
učiteľka SŠ z východného Slovenska  
k príručke slovenského jazyka a literatúry
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KORONAVÍRUS ŠPECIÁL

V rámci niekoľkoročnej iniciatívy 
Svet medzi riadkami, ktorá sa 
sústredí na prácu s novinármi 
a budúcimi novinármi, sme 
usporiadali 48 vzdelávacích 
workshopov a seminárov. 
Zúčastnilo sa ich 222 ľudí, ktorí 
majú, alebo budú mať možnosť 
pokrývať dôležité spoločenské 
témy nielen na Slovensku. 
Publikovali sme 4 vzdelávacie 
materiály, vrátane akademických 
textov, dokončili 3 analýzy  
pokrývajúce témy migrácie  
a klimatickej zmeny. 

Aj v roku 2020 sme 
rozvíjali mediálne spolupráce. 
Pokračovali sme v dlhoročnej 
spolupráci s Hospodárskymi 
novinami (HN Globálne a HN 
Global Academy), Ringier Axel 

Springer (Digital Media Campus) 
a s dvoma katedrami žurnalistiky 
— na Filozofickej fakulte Univer-
zity Komenského v Bratislave  
a Filozofickej fakulte Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre.  
Podieľali sme sa na príprave 
mediálneho obsahu, ktorý 
čítali státisíce ľudí. Len v téme 

migrácie sme zasiahli 270 000 
ľudí. 

K predmetom Globálna 
rozvojová žurnalistika a Globálne 
výzvy nielen pre žurnalistov sme 
vydali vlastnú vysokoškolskú 
príručku a podporili tak inštituci-
onálne ukotvenie našej práce  
v akademickom prostredí.

UMOŽNILI SME VIDIEŤ 
SVET MEDZI RIADKAMI

Počas prvej vlny koronavírusu 
sme reagovali na akútny dopyt 
po domácom vzdelávaní a nové 
potreby pedagogického a odbor- 
ného personálu. Pripravili sme 
vzdelávací koronavírus špe-
ciál pre učiteľov. Na jednom 
mieste si tak našli veľké množ-
stvo kvalitného vzdelávacieho 
obsahu využiteľného aj pre 

online výučbu. Do tohto špeci-
álu prispeli svojimi materiálmi 
aj organizácie Živica a Nadácia 
Milana Šimečku. Web www.
globalnevzdelavanie.sk/vzde-
lavaciematerialy/ bol odporú-
čaný aj Ministerstvom školstva 
Slovenskej republiky (vrátane 
pedagogicko-organizačných 
pokynov).

           Článok, ktorý bol 
mojím výstupom, vo 
mne znova prebudil 
lásku k mojej práci  
a k ľudským príbehom. 
Som si viac vedomá 
toho, pre koho svoju 
robotu robím – pre ľudí, 
nie pre seba.”

Ivana,  
absolventka predmetu 
Globálna rozvojová 
žurnalistika

Projekt bol realizovaný vďaka 
podpore Európskej komisie  
a Slovak Aid.



20

VOĽBA 2050

Umelecko-vzdelávacia výsta-
va Voľba 2050.world ukázala 
dôležitosť stabilného klima-
tického prostredia. Umelecky 
spracovala dva možné scenáre 
vývoja pre ľudstvo v kontexte 
klimatickej zmeny. Prvým z nich 
bol vývoj založený na našom do-
terajšom prístupe. Druhý scenár 
predstavil pozitívny vývoj, ktorý 
by vzal do úvahy odporúčania 
svetovej vedeckej komunity. 
Výstavu tvorili kresby, videá,  

objekty a dve časové osi vy-
obrazené v priestore. Súčasťou 
boli aj vzdelávacie materiály pre 
školy. Výstavu si diváci mohli 
pozrieť v priestoroch Novej 
Cvernovky. Na stránke www.
volba2050.world je k dispozícii 
jej webová verzia.

Výstava vznikla v spolupráci  
s iniciatívou Nestrácajme čas  
a Nadáciou Cvernovka. Projekt 
bol realizovaný vďaka podpore 
Európskej komisie.

           Stojíme pred voľbou, ktorá je ne-
porovnateľná s akýmikoľvek doterajšími 
výzvami našej generácie a pravdepo-
dobne i ľudstva v celej jeho histórii.  
Do roku 2050 máme 30 rokov na to,  
aby sme transformovali svoj život, fun-
govanie priemyslu, ekonomiky a celej 
spoločnosti, a vyhli sa nezvrátiteľným 
následkom klimatickej krízy.“

Lukáš Osvald,  
vedúci oddelenia Globálneho vzdelávania
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Našim veľkým splneným snom 
bolo zrealizovanie prvého roční-
ka letnej školy pre mladých ľudí 
z celého Slovenska. Počas pia-
tich dní sme vytvorili bezpečný 
priestor, v ktorom sa narušilo  
vnímanie líderstva postaveného 
na individualizme. Sústredili 
sme sa na zviditeľnenie dôleži-
tosti kolektívu a spolupráce pri 
riešení výziev, ktorým čelíme. 
Reč bola hlavne o klimatickej 
zmene, chudobe a migrácii.  
Taktiež sme sa zamerali na 
osobnostný rozvoj ukotvený  
v skupinovej dynamike a výzvy 
trvalo udržateľného rozvoja. 

Prvého ročníka sa zú-
častnilo 18 mladých ľudí, ktorí 
položili dobrý základ do ďalších 
rokov.

V spolupráci s UNHCR a Filmo- 
vou fakultou VŠMU sme pripra-
vili ročný workshop pre študen- 
tov dokumentárnej réžie. V prie- 
behu roka 2021 vzniknú tri 
študentské filmy, ktoré si diváci 
budú môcť pozrieť v progra-
me Jedného sveta. Zámerom 
projektu bolo podporiť mladú 

autorskú dokumentárnu tvorbu, 
ako aj pomôcť filmárom nájsť 
cestu k menej stereotypným 
rozmerom migrácie.

LETNÁ ŠKOLA RIEŠILA SYSTÉMOVÉ VÝZVY

UMOŽNILI SME 
FILMÁROM VNÍMAŤ 
MIGRÁCIU BEZ 
STEREOTYPOV

Projekt bol realizovaný vďaka 
podpore Európskej komisie.

           Spoznala som inšpiratívnych ľudí, s ktorými 
som sa mohla porozprávať o dôležitých témach  
a vytvoriť si nové priateľstvá. Obsah celej letnej školy 
bol obohacujúci, kopu som sa toho naučila. Zistila 
som napríklad, ako to funguje v tíme a pri projektoch 
a dozvedela som sa tiež o sebe niečo nové.“

Martina,  
účastníčka letnej školy
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21. ročník medzinárodného 
filmového festivalu Jeden svet 
bol pekným príkladom toho, ako 
sa so zodpovedným prístupom 
a dobrým plánovaním dá kríza 
využiť na príležitosť. Tím Jedné-
ho sveta nepripravil len online 
náhradu festivalu. Rozhodli sme 
sa zorganizovať plnohodnotný 
festival, ktorý osloví aj ľudí, ktorí 
bežne nenavštevujú kinosály. 

F I L M O V Ý  F E S T I VA L 
J E D E N  S V E T

           Veľmi chválim, ako 
filmový festival Jeden 
svet zvládol prechod do 
digitálnej formy. Asi zatiaľ 
najlepšie zo všetkých 
podujatí u nás.”

Michal Hvorecký,  
spisovateľ

JEDEN SVET PRINIESOL DO  
SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ 
DÔLEŽITÉ TÉMY

dokumentárnych filmov 
zaznamenalo 10 708  
registrovaných pozretí.43

partnerov 
sme zapojili 
do realizácie 
festivalu 
Jeden svet.

63

Na základe spätnej 
väzby odhadujeme, že 
skutočný počet divákov 
sa priblížil k číslu

30 000

percent divákov sa 
zúčastnilo festivalu 
Jeden svet prvýkrát.28

online školských projekcií 
s debatami bolo súčasťou 
festivalu. Zúčastnilo sa ich 
2 102 žiakov a žiačok z 54 
škôl naprieč Slovenskom.

9
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Obnovili sme projekt 
komunitných premietaní doku-
mentárnych filmov s názvom 
Jeden svet na želanie, ktoré 
filmom Kráľ záchodov oslovili 
viac ako 500 ľudí.

Jeden svet bol prítomný 
aj v regiónoch. V roku 2020 to 
boli napr. Košice a Lučenec, pri-
čom na celoslovenskom online 
festivale sa podieľali aj partneri 
z Humenného, Spišského Hrho-
va a Liptovského Mikuláša. 

Víťazný film českého 
Filmového festivalu Jeden 
svět Zaspievaj mi a slovenské 

premiéry filmov Žiaľ žien a Ne-
viditeľná mohli sledovať aj 
sluchovo a zrakovo znevýhod-
není diváci. Špeciálne projekcie 
pripravil Jeden svet v spolu-
práci s Katedrou translatológie 
Filozofickej fakulty UKF v Nitre 
a spoločnosťou Teledata. Audio 
komentáre načítala herečka 
Táňa Pauhofová.

Záštitu nad festivalom 
prevzala prezidentka Sloven-
skej republiky Zuzana Čaputo-
vá a primátor mesta Bratislava 
Matúš Vallo.

           Keby ste sa ma pred mesiacom 
opýtali, čo viem o Afganistane, povedala 
by som asi iba toľko, že tam žijú mosli-
movia. Po tom, čo som videla dokument, 
mám pocit, že viem viac s tými ľuďmi sú-
citiť, viem byť viac vďačná za to, čo mám. 
Ďakujem našej škole za to, že sme dostali 
možnosť rozšíriť si obzory. A ďakujem, že 
žijeme v slobodnej krajine.“

Monika,  
žiačka zo ZŠ v okrese Senec po sledovaní 
dokumentu a debaty k filmu Orchester  
z krajiny ticha

Festival finančne podporili 
Mesto Bratislava, Nadácia  
Slovenskej sporiteľne, Audio-
vizuálny fond, Veľvyslanectvo 
USA, UNHCR, Slovak Aid, Minis-
terstvo spravodlivosti Sloven-
skej republiky, Európska únia  
a mnohí ďalší.

hostí sme 
pozvali na 34 
sprievodných 
podujatí.

93

videní malo 16 debát, 
ktoré sme v rámci  
festivalu zorganizovali.

110 000
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V Klube priateľov sú darcovia 
a darkyne, ktorí svojimi každo-
mesačnými darmi pomáhajú 
ľuďom v núdzi. Ich pravidelná 
podpora nám umožňuje tvoriť 
fond financií, z ktorého vieme 
čerpať napríklad pri náhlych 
prírodných či humanitárnych 
katastrofách, kedy je čas prí-
chodu pomoci rozhodujúci. 

Ľudia z vylúčených 
komunít sa v roku 2020 kvôli 
koronavírusu dostali do zložitej 
situácie. Veľmi skoro začali po-
ciťovať núdzu a potrebovali po-
môcť so zabezpečením potra-
vinovej pomoci. Vďaka darcom 
z Klubu priateľov sme mohli 
podporiť distribúciu humani-
tárnej pomoci a ochranných 
pomôcok v našich komunitných 
centrách. Pravidelnú potravi- 
novú pomoc sme poskytovali  
339 domácnostiam. 

Rýchlu pomocnú ruku 
Klubu priateľov sme podali aj 
v Libanone. Po výbuchu skladu 
v Bejrúte, ktorý po sebe zane-
chal stovky mŕtvych a zničené 
domovy, sme mohli vďaka pra-
videlným darcom, darkyniam 
a vytvorenej rezerve poslať 
pomoc okamžite. V tejto ťažko 
skúšanej krajine sme pomáhali 
opraviť zničené domovy a za-
bezpečovali sme aj jedlo pre 
zasiahnutých obyvateľov.

Vďaka Klubu priateľov 
sme pomáhali aj po zemetrasení 
v Albánsku, ktoré koncom roka 
2019 pripravilo o strechu nad 
hlavou tisíce ľudí. Vydali sme 
sa do terénu a vyhľadávali tých, 
ktorým pomoc nedorazila, 
nestačila alebo tých, ktorí žili 
v neudržateľných podmienkach. 
Pomohli sme im pokryť ich naj- 
urgentnejšie potreby a ochrániť 
ich pred zimou.

Okrem okamžitej huma-
nitárnej pomoci Klub priateľov 
pomáha aj pri našich dlhodo-
bých projektoch v zahraničí  
a na Slovensku.

Na Slovensku sme 
napríklad mohli podporiť za-
mestnávanie a vzdelávanie vo 
vylúčených komunitách. Pro-
striedky z Klubu priateľov nám 
umožnili prevádzkovať služobné 
auto a sprevádzať klientov  
v začiatkoch zamestnania. Pod-
porili tiež pracovné poraden-
stvo pre dospelých aj mladých 
z vylúčených komunít. V rámci 
práce oddelenia Globálneho 
vzdelávania sme mohli vzdelá-
vať pedagogických a odborných 
pracovníkov a skvalitniť prácu 
budúcich novinárov z celého 
Slovenska.

K L U B  P R I AT E L O V 
Č L O V E K A  V  O H R O Z E N Í

DARCOVIA Z KLUBU PRIATEĽOV 
NÁM ROZVÄZUJÚ RUKY PRI 
POMÁHANÍ ĽUĎOM V NÚDZI

darcov a darkýň 
nám prispelo  
v roku 2020

1 532
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Vďaka Klubu priateľov 
sa nám v rámci dlhodobej práce 
darí rozvíjať naše zahraničné 
pobočky v Keni a Libanone.  
Tešíme sa z tohto úspechu  
a toho, že budeme môcť lepšie 
podporovať miestne komunity.

Klub priateľov nám tiež 
umožňuje napredovať v ďalšej 

práci. Posilnenie vnútorných  
kapacít a zamestnancov Človeka 
v ohrození znamená lepšiu, efek- 
tívnejšiu a profesionálnejšiu po-
moc ľuďom, s ktorými pracujeme.

S každým členom 
a členkou Klubu priateľov naša 
pripravenosť pomáhať rastie. Ku 
koncu roku 2020 k našej pomoci 

pravidelne prispievalo vzácnych  
1 532 darcov a darkýň. Počas 
roka 2020 sme vďaka nim 
vyzbierali podporu v hodnote 
167 575 eur. Z roku 2019 sme do 
roku 2020 presunuli nevyčerpa-
né zdroje vo výške 35 342 eur.

Nevyčerpané zdroje 
z Klubu priateľov vo výške 
98 477 eur presúvame a pou-
žijeme na pomoc v roku 2021. 
Ani tento rok neplánujeme celé 
použitie fondu Klubu priateľov. 
Slúži totiž aj ako rezervný fond 
pre prípad náhlych prírodných 
a humanitárnych katastrof. 
Rozväzuje nám ruky v rýchlosti 
aj veľkosti pomoci ľuďom, ktorí 
sa ocitli v núdzi.

KDE POMÁHAJÚ PRÍSPEVKY Z KLUBU PRIATELOV? 

z darov delíme rovnomerne 
na 3 časti – medzi prácu vo  
vylúčených komunitách na  
Slovensku, vzdelávacie programy 
na Slovensku a medzi rozvojové 
projekty v zahraničí

putuje do fondu humanitárnej po-
moci pre urgentné zásahy pomoci 
na Slovensku aj vo svete

využívame na logistiku, 
organizáciu pomoci 
a ďalší rozvoj aktivít

20%

25%

55%

Ď A K U J E M E
všetkým darcom a darkyniam 
z Klubu priateľov, ktorí nám 
umožňujú pomáhať. Ste dôle- 
žitou súčasťou našej práce.
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Charitatívny e-shop Skutočný 
darček aj ďalší rok ponúkal 
darčeky, ktoré znamenajú pre 
ľudí v núdzi naozajstnú pomoc. 
Darcovia a darkyne si vyberali 
na www.skutocnydarcek.sk z 21 
darčekov, s ktorými pomáhali  
v 4 oblastiach: zdravie, obživa, 
vzdelanie a pomoc na Slovensku.

Na Slovensku sme mohli 
vďaka Skutočným darčekom 
počas celého roka doučovať 
deti, ktoré kvôli pandémii ko-
ronavírusu nechodili do školy. 
Podmienky, ktoré majú doma, 
nie sú vhodné na domáce vyu-
čovanie v online prostredí, ako 
to bolo u väčšiny žiakov. O to 
väčšia bola potreba pomoci. 
Okrem doučovania sme distri-
buovali pracovné listy, pomáhali 
s úlohami a komunikovali so 
školami. 

Na Slovensku sme vo 
vylúčených komunitách vďaka 

Skutočným darčekom distri-
buovali ochranné a hygienické 
pomôcky a bandasky na pit-
nú vodu. Tie pomohli zlepšiť 
hygienu najmä v lokalitách 
bez prístupu k vodovodu. Deti 
z vylúčených komunít mohli 
vďaka Skutočnému darčeku 
Prvé kroky von ísť cez leto na 
výlet, niektorí po prvýkrát v ži-
vote. Navštívili kúpalisko, kino, 
spravili si výlet do mesta alebo 
na Spišský hrad. Výnimočným 
zážitkom pre nich bola pizza či 
zmrzlina. Tiež sme mohli vytla-
čiť viac metodických príručiek 
Globálneho vzdelávania pre 
učiteľov a učiteľky v predmete 
slovenský jazyk a etická výcho-
va a dostať ich do škôl.

Aj v Libanone sme cez 
Skutočný darček deťom pri-
niesli letné zážitky, ale aj vzde-
lávacie pomôcky a pomôcky 
potrebné na arteterapiu. V kra-
jine mnohé deti trpia úzkosťami 
a potrebujú pomôcť spracovať 
ťažkú situáciu, v ktorej žijú. Po 
výbuchu skladu v Bejrúte sme 
mohli pomôcť s rýchlou potravi-
novou pomocou aj hygienickými 
pomôckami.

Na Ukrajine sme star-
ším opusteným ľuďom žijúcim 
v blízkosti bojovej línie uľahčo-
vali prípravu na studenú zimu. 
V dedine Piesky prišli obyvatelia 
kvôli vojne aj o základné veci, 
ako sú bielizeň a teplé obleče-
nie. Z malých dôchodkov si títo 
seniori len ťažko zabezpečujú 
potrebné veci na dôstojný život.

Už po niekoľký rok sme 
Skutočné darčeky odovzdávali 
v Keni, a to kozy, sliepky, ovce aj 
sadenice. Putovali do centrálnej 
Kene pre vnútorne vysídlené 
rodiny, aby mohli postupne 
vybudovať svoje malé poľno-

S K U T O Č N Ý  D A R Č E K

KEĎ DARUJETE NIEČO 
SKUTOČNE DÔLEŽITÉ

eur minuli naši  
podporovatelia  
v roku 2020 na  
Skutočné darčeky

122 699
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Kvôli obmedzeným možnostiam 
počas pandémie sme sa rozhodli 
presunúť tieto zdroje na budúci rok. 
Pomôžu nám pri dlhodobých vzde-
lávacích aktivitách, rozvoji sociálnej 
pomoci aj podpore ľudských práv.

hospodárstva a zabezpečiť si 
obživu. Odovzdali sme 460 zvie-
rat a 3 000 semien stromov, aj 
pomôcky a tréning na efektívny 
chov zvierat.

Sliepky a kozy sme 
odovzdali aj 68 zraniteľným 
rodinám v Nepále v regióne 
Gorkha a Sindhupalchok, kde 
je pre miestnych poľnohos-
podárstvo hlavným zdrojom 
obživy. Od zemetrasenia v roku 
2015 sa každoročne opakujú 
zosuvy pôdy a sťažujú farmá-
rom opätovné postavenie sa na 
nohy. Odovzdané zvieratká sú 
zdrojom vajíčok, mlieka, ale aj 
budúceho príjmu cez mláďatká.

Spolu sme v roku 2020 
odovzdali darčeky v hodnote 
82 962 eur. Zvyšné dary plánu-
jeme odovzdať v roku 2021. 

V roku 2020 naši pod-
porovatelia kúpili Skutočné 
darčeky v rekordnej sume 
122 699 eur. Aj v roku 2021 
budeme môcť rozdať radosť 
a pomoc ďalším ľuďom vo svete 
a na Slovensku. Štedrosť dar-
cov sa prejavuje hlavne počas 
vianočného obdobia, kedy veľa 
ľudí hľadá, ako obdarovať origi-
nálne a zmysluplne. Ďakujeme 
všetkým, ktorí si na to vybrali 
Skutočné darčeky.

2 %  D A N Í  Z  P R Í J M U

VAŠIMI DVOMA 
PERCENTAMI ROBÍTE 
SVET O NIEČO LEPŠÍ

Aj v roku 2020 sme našich 
podporovateľov a podporo- 
vateľky požiadali o podporu 
cez poukázanie 2 % z dane 
z príjmu za rok 2019. Touto 
cestou sa nám podarilo získať 
19 422 eur. Ďakujeme, že ste 
 podporili našu prácu. 
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VEREJNÉ ZDROJE
zdroje Európskej únie
Štátny rozpočet SR
ďalšie verejné zdroje
 
SÚKROMNÉ ZDROJE
Právnické osoby (firmy, nadácie, zahraniční partneri)
Fyzické osoby (Klub priateľov, jednorazové dary, atď.)
Skutočný darček 
Verejné zbierky 
Podiel z dane z príjmu FO a PO
 
VLASTNÁ ČINNOSŤ

OSTATNÉ 
(úroky, kurz. zisky a pod.)

1 358 454
536 560
790 481

31 413

522 877
274 377
164 464
82 980

1 056
0

12 632

4 296

VÝNOSY ZA ROK 2020 (V EUR)

H O S P O D Á R E N I E  O R G A N I Z ÁC I E

VÝNOSY SPOLU:

1 896 629
Verejné zdroje

Súkromné zdroje

Vlastná činnosť

Ostatné

71,6 %

27,6 %

0,7 %

0,1 %
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NÁKLADY ZA ROK 2020 (V EUR)

HUMANITÁRNA POMOC
Covid-19 Slovensko
Libanon
Ukrajina
Albánsko
 
PROGRAMY SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE
Plavecký Štvrtok
Kojatice
Sveržov
Roškovce
Petrovany
Pracovné poradenstvo 
Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity
Podpora vzdelávania v komunitách
Komunitné centrum ako bezpečné miesto pre deti
Sociálna ochrana detí
 
ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA
Mjanmarsko a Filipíny
Keňa
Ukrajina
Kuba
Nepál
Moldavsko
Albánsko
dobrovoľníctvo
 
PODPORA LUDSKÝCH PRÁV
Festival dokumentárnych filmov Jeden svet
 
GLOBÁLNE VZDELÁVANIE
Učíme sa v globálnych súvislostiach
Migračné príbehy & fakty pre 21. storočie
Podpora mladých, európske hodnoty a riešenie klimatickej zmeny
Ľudia medzi riadkami
GV pre budúcich novinárov
 
ĎALŠIE NÁKLADY
(riadenie a rozvoj, fundraising, nájomné, administratíva,  
členstvo v iných organizáciách, poplatky a pod.)

311 315
81 066
121 876

105 335
3 038

353 333
29 799
45 687
43 584
44 093
44 379
22 757
49 272
36 577
16 185

21 000

586 408
279 061

17 038
105 601
48 749
5 000

117 518
9 028
4 413

117 022
117 022

288 253
82 934
83 236
80 438
20 088
21 557

238 164

NÁKLADY SPOLU:

1 894 495

Humanitárna pomoc

Programy sociálnej integrácie

Rozvojová spolupráca

Podpora ľudských práv

Globálne vzdelávanie

Ďalšie náklady

16,4 %

18,7 %

31,0 %

6,2 %

15,2 %

12,6 %
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L U D I A

Riaditelia
Braňo Tichý (do 31. 1. 2020)
Andrea Najvirtová

Oddelenie humanitárnej 
pomoci a rozvojovej 
spolupráce
Adéla Al Sharua 
Almira Biljalovičová
Zinaida Catullo
Marián Cehelník
Veronika Filipek
Eva Laciková
Andrea Najvirtová
Estelle Petit
Viola Ternényová
Karin Zaatari 

Finančné oddelenie
Brigita Áč 
Zuzana Cvengrošová
Alžbeta Gromová
Katarína Janáčová
Lucia Kopuničová
Lucia Kročilová
Milada Laudová
Kristína Šedivá 

Oddelenie fundraisingu a PR
Petronela Dufalová
Frédérique Halászová
Kristína Jediná
Lenka Kačmárová
Bianka Karlíková
Jana Ondrušová 

Oddelenie globálneho 
vzdelávania
Martina Beláňová
Vanda Benkovičová
Tatiana Cárová
Peter Ivanič
Darina Kupková

Stanislava Luppová
Pavlína Meľuchová
Lukáš Osvald
Lenka Putalová

Festival Jeden svet
Jana Bučka
Diana Fabiánová
Jaroslav Hochel
Zuzana Kizáková
Martin Krištof
Eva Križková
Zuzana Mačurová
Zuzana Mathernová
Matúš Pavlovič
Emília Perez
Michal Peržel
Ivana Schwarz
Barbara Sigmundová
Lucia Šimášková
Erika Štefíková Čisáriková
Suzanne Verschueren
Dorota Vlnová

Programy sociálnej integrácie
Peter Adam
Lukáš Andrejčák
Denisa Billá
Jana Borkovičová
Monika Bosá
Marián Dudra
Marek Gažovský
Natália Glončáková
Jarmila Holubová
Ingrid Horváthová
Margita Janovičová
Anton Jenča
Veronika Jenčová
Samuel Kellner
Jana Kellnerová
Vladimír Kosturák
Jaroslava Krukárová
Mária Lichvárová

Daniel Macej
Jana Magerová
Dominika Maťašová
Mária Maťašová
Petra Melikantová
Anna Moravcová
Michaela Mudroňová
Paulína Oravcová
Mária Partlová
Zuzana Polačková
Dávid Polák
Iveta Róbová
Michal Sivák
Martina Stašíková
Veronika Šaradinová
Michaela Široká
Viktor Šišin
Mária Švedová
Lenka Zápotocká
 
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky, 
stážisti a stážistky
Alexandra Bielaková
Anna Demovičová
Zuzana Dideková
Michal Dudoň
Ivana Godulová
Katarína Grácová
Lucia Harabinová
Adrián Jankovič
Pavol Kačmár
Dana Krnáčová
Katarína Kutišová
Magdaléna Lorincz
Dominique Michele Burchel
Simona Pallesichová
Miroslava Píšová
Annamária Psenková
Laura Schranzová
Simona Stejskalová
Jana Šályová
Valentína Ščasná
Dušan Vida

Tím Človeka v ohrození v roku 2020 tvorili:
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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

Autori fotografií:
Dorota Holubová, Tomáš Halász, Robert Tappert, Claude Stephan, 
SEED, PIN Philippines a archív Človeka v ohrození.


