SLOVENSKÁ HUMANITNÁ RADA
pomoc ľuďom v núdzi doma i v zahraničí
Slovenská humanitná rada pôsobí od roku 1990 ako národné dobrovoľnícke
centrum, v roku 2006 už pre 176 dobrovoľníckych neziskových organizácií s celoslovenskou
pôsobnosťou.
V spolupráci so svojimi členskými organizáciami, za účasti množstva dobrovoľníkov,
sympatizantov, sponzorov a priateľov plní svoje základné ciele a poslanie, pre ktoré pred
rokmi vznikla.
Je informačným, metodickým, koordinačným a školiacim strediskom svojich
členských organizácii. Poskytuje sociálne poradenstvo a vykonáva aktivity sociálnej
prevencie. Svoje úlohy plní aj prostredníctvom realizácie vlastných projektov, na ktoré
získava finančné prostriedky z rôznych zdrojov.
Je realizátorom projektov pre utečencov.
Aj v roku 2006 poskytovala Slovenská humanitná rada poradenstvo a podľa
možností aj pomoc každému, kto o to požiadal. Svojim členským organizáciám a od roku
2000 už nielen im, poskytuje finančnú pomoc na realizáciu ich projektov, získava pre ne aj
materiálnu pomoc od darcov a sponzorov. Z tohto titulu je členom a zúčastňuje sa na práci
Fóra donorov.
Svojich členov zastupuje na rokovaniach s orgánmi štátnej správy, ako aj
v medzinárodných dobrovoľníckych zoskupeniach. V roku 2006 bol zástupca Slovenskej
humanitnej rady členom
Rady vlády pre problematiku občanov so zdravotným
postihnutím, členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ako aj Rady vlády pre
mimovládne neziskové organizácie.
Slovenská humanitná rada je členom Platformy rozvojovej a humanitnej pomoci na
Slovensku.
V roku 2006 pracovala ako spoluorganizátor a realizátor na konkrétnych projektoch
s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom vnútra SR
a niekoľkými mimovládnymi organizáciami.
Slovenská humanitná rada je členom European Volunteer Centre – C.E.V,
European Foundation Centre - EFC, European Federation for the Welfare of the Elderly EURAG, International Association for Volunteer Effort - IAVE a - European Council for
Refugees and Exiles - ECRE.

Členovia Slovenskej humanitnej rady

Riadni členovia

A. B. ZRTV Piešťany
Agentúra Benedikt, charitatívna organizácia
ASKAS – asociácia klubov abstinujúcich Slovenska
Asociácia detí a mládeže ADAM
Asociácia Marfanovho syndrómu
Asociácia nemocníc Slovenska
Asociácia Premeny
Benefícium – charitatívno humanitná spoločnosť
Benefičné združenie slabozrakých detí
Björnsonova spoločnosť na Slovensku
Centrum ochrany detí
Centrum samostatného života, nezisková organizácia
Človek a príroda – Pro Homine In Natura
Človek v kríze
Detská organizácia „Fénix“
Detské centrum Ružomberok
Detský fond Slovenskej republiky
Diakonické združenie BETÁNIA
Diakonické združenie Rodina
Dom Sv. Martina
Domov pre každého
Fórum pre pomoc starším
Gregoriál
Hemat – dobročinné združenie
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku
Humanita a zdravie pre všetkých
Humanitná spoločnosť „Humanita pre život“
Humanitná spoločnosť „Prijatie“
Humanitné združenie „Ľudské srdce“
IMOBILITY
Integra – združenie pre duševné zdravie
IOGT – Spoločnosť pre zdravý životný štýl
Jednota dôchodcov na Slovensku
Katolícka jednota Slovenska
KIDS – spoločenstvo detí a mládeže
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Klub cystickej fibrózy
Klub priateľov DD a DSS
Kontext
Košická organizácia vozíčkárov – Nezávislý život
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku
Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky
Kultúrne združenie Rómov
Kynologický klub EKOIUVENTA
Liga boja proti diabetes mellitus
Liga boja proti AIDS na Slovensku
Liga proti rakovine plus
Liga proti reumatizmu na Slovensku
Liga za duševné zdravie
Margarétka , o. z.
Memoriál Ing. Ž. Bornemiszu, združenie pre zachovanie jazdeckého športu v Tatrách
Národné združenie pre PKÚ – Slovensko
Náruč – pomoc deťom v kríze
Občianske združenie celiatikov
Občianske združenie pre alergikov
Občianske združenie rodičov a priateľov zdravotne postihnutých detí – Srdiečko
Občiansko – medicínske združenie pre kultúru, morálku a zdravie v sexuálnych vzťahoch
Občianske združenie Rómov na Slovensku
Občianske združenie „UŠKO“
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Otvorená cesta – asociácia pre vnútorné oslobodenie
Provital o. z.
ROAD – nezisková organizácia
SANO – Slovenská asociácia násilne odvlečených ZSS orgánmi NKVD
Slovak „Crohn klub“
Slovenská asociácia terapeutov
Slovenská hipoterapeutická asociácia
Slovenská liga celiakov
Slovenská spoločnosť celiatikov
Slovenská spoločnosť : Edukácia v imunogenetike
Slovenská spoločnosť na ochranu zanedbávaných a zneužívaných detí – Dôvera
Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá
Slovenské hemofilické združenie
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád
Slovenské krízové centrum - DOTYK
Slovenské misijné hnutie
Slovenské združenie príbuzných a priateľov duševne chorých - Opora
Slovenský kresťanský zväz dôchodcov
Slovenský zväz sclerosis multiplex
Slovenský zväz sluchovo postihnutých
Slovenský zväz telesne postihnutých
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Slovilco
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SOS – Centrum krízovej intervencie
Spoločenská organizácia Združenie –Zdravie
Spoločenstvo detských klubov zdravotne postihnutých detí a mládeže
Spoločenstvo Samaritán
Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných
Spoločnosť Downovho syndrómu v SR
Spoločnosť familiárnych hyperlipoproteinémií a Slovenská asociácia aterosklerózy
Spoločnosť Jozefa Krónera
Spoločnosť ľudí dobrej vôle
Spoločnosť „Medicína Alternatíva Naturalis“
Spoločnosť pre podporu občianskych aktivít
Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim
Spoločnosť pre pomoc paraplegikom
Spoločnosť pre pomoc pri huntingtonovej chorobe v SR
Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR
Spoločnosť priateľov detí s nedostatočnosťou rastového hormónu
Spoločnosť priateľov detí s polycystickými obličkami
Spoločnosť priateľov detí z detských domov – Úsmev ako dar
Spoločnosť „Prometheus“
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR
Spoločnosť Turnerovho syndrómu
Spoločnosť „Veľkí pomáhajú najmenším“
Spoločnosť Wiliamsovho syndrómu
Spolok nepočujúcich pedagógov - SNEPEDA
Športinvalid
Športový klub telesne postihnutých
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Únia pracovníkov detských domovov
Zámocký jazdecký klub
Združenie abstinentov Slovenska
Združenie Korytnačky
Združenie Matta Talbota
Združenie MUDr. Ivana Novotného
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Združenie občanov postihnutých epilepsiou - AURA
Združenie pre komplexnú integráciu zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých občanov
Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých
Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí
Združenie saleziánskej mládeže DOMKA
Združenie Umenie pomoci
Združenie vojnových poškodencov – invalidov na Slovensku
Zväz diabetikov Slovenska
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
Zväz telesne postihnutej mládeže, RC
Živena – spolok slovenských žien
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Pridružení členovia

Centrum pomoci a vzdelávania
Detská organizácia Frigo
Dom sociálnych služieb – MOST, n. o.
Fond detskej ortopédie, n. f.
Ganymedes
Gejzír, o. z.
Hipoclub Bratislava
Hospic Matky Božej v Piešťanoch
Humanita, neinvestičný fond
ICHTYS
Iný rozmer – AD
Jazdecký klub „Danubius“
Kardioklub regiónu Turca
Lepší svet, n. o.
Liga za práva vozíčkárov
Makrína – kresťansko – charitatívny spolok
Materské centrum Bambíno
Medzinárodná asociácia pre pomoc a priateľstvo – IRFF
Motýľ – združenie na pomoc postihnutým deťom a ich rodinám
Nadácia „Ars Cultus“
Nadácia „Bethesda“
Nadácia pre pomoc ľuďom s Rettovým syndrómom -Slovenka
Nadácia „Prváčik“
Nadácia „Tvár“
Neinvestičný fond Rodiny a žien Humenné
Občianske združenie BARLIČKA
Občianske združenie „EFKO“
Občianske združenie Topľa
Občianske združenie HUMÁNUM
Občianske združenie Nadenáš
Občianske združenie „Za krajšie Lipany“
Občianske združenie rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím – Iskierka
Pax Christi Slovakia
Pro família
Regionálna organizácia mentálne postihnutých, Banská Bystrica
Slovenská spoločnosť pre humanitu a vzdelávanie
Slovenské združenie odborových športových klubov
Slovenský dom duchovnej obnovy
Spoločnosť Bellova
Spoločnosť detskej onkológie
Združenie na pomoc mentálne postihnutým - DÚHA
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Združenie zdravotne postihnutých Oravy
ZOM Prešov – združenie zdravotne postihnutých
Ženy Kysúc, neinvestičný fond

Spolupracujúci členovia

Asociácia seniorov – expertov
JAS klub abstinujúcich Bratislava
Občianske združenie za dôstojný život
Slovenský zväz športu zdravotne postihnutých
Únia žien Slovenska

Čestný člen

Ing. Róbert Brestenský, prvý prezident Slovenskej humanitnej rady

Partnerské organizácie

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých
Asociácia vzdelávania samosprávy
Migračný úrad MV SR
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Slovenský Červený kríž
Svetová zdravotnícka organizácia
UNHCR – Národný úrad vysokého komisára pre utečencov v Bratislave
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Predsedníctvo Slovenskej humanitnej rady

Viktor Blaho – Detské centrum Ružomberok
Jozef Dudáš – Slovenské misijné hnutie
Jaroslav Hinšt – Slovenské hemofilické združenie, viceprezident
Iveta Liberková – Spoločnosť ľudí dobrej vôle
Mária Orlovská – Liga proti reumatizmu na Slovensku
Ivan Sýkora – Slovenský zväz zdravotne postihnutých, prezident
Ing. Monika Vrábľová – Slovenský zväz telesne postihnutých
Ing. Bohuslava Zániová – Slovenské hnutie špeciálnych olympiád

Revízna komisia Slovenskej humanitnej rady

Ing. Eva Benžová– SLOVILCO
PhDr. Anna Eliášová - KIDS
Ľubica Gálisová – Benefícium
Anna Maršíková – Športový klub telesne postihnutých
František Vojtech – Detský fond, predseda komisie

Grantová komisia Slovenskej humanitnej rady

Ladislav Hubenák – Prometheus
Oľga Klčová – Samaritán
Jana Tomášiková - SHŠO
Štefan Matula – Detský fond
Jaroslav Janovec – Slovenské hemofilické združenie
Jozefína Slezáková - SZTP
Vladimír Brestovanský – Jednota dôchodcov na Slovensku
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Čestná komisia na udelenie ceny Dar roka 2006

Mgr. art Igor Bázlik – hudobný skladateľ a pedagóg
D. p. Mgr. Marián Červený – rímskokatolícky kňaz
Milan Gliviak – finančný riaditeľ reklamnej agentúry V.Y.V.
Jozef Holec – filmový scenárista a režisér
Ing. Bartolomej Janek, CSc. – technický riaditeľ SPINEY Prešov
Ing. Miroslav Lapuník, generálny riaditeľ SPP
Doc. Ing. Júlia Lipianska, CSc. – Katedra marketingu Ekonomickej univerzity
Prof. MUDr. Jaroslav Siman PhD. – popredný slovenský kardiochirurg
Ing. Ivan Sýkora – prezident SHR, predseda komisie
PhDr. Oľga Škorecová, hovorkyňa MPSVR SR
Ing. Dušan Tittel – generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu
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Záujmové oblasti pôsobenia členských organizácií SHR
v roku 2006

Hlavná záujmová oblasť pôsobenia
organizácií
Pomoc zdravotne postihnutým a chorým
občanom
Pomoc v sociálnej oblasti
Vzdelávanie
Ochrana ľudských práv
Ochrana životného prostredia
Využitie voľného času
Šport pre zdravotne postihnutých
Legislatíva a poradenstvo
Spolu

Počet

%

85

48,57

61
10
4
2
2
6
5
175

34,86
5,71
2,29
1,14
1,14
3,43
2,86
100,00

Prevládajúca populačná skupina
Deti a mládež do 15 rokov
Dospelí a bez rozdielu veku
Dôchodcovia
Etnické skupiny
Bezdomovci
Závislí od alkoholu, hier a drog
Utečenci
Spolu

Počet
41
104
14
5
1
8
2
175

%
23,43
59,43
8,00
2,86
0,57
4,57
1,14
100,00
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Slovenská humanitná rada

ďakuje za
finančné prostriedky určené na projekty integrácie zdravotne
postihnutých občanov do spoločnosti
a odstraňovanie sociálnej núdze
spoločnostiam

Zentiva Hlohovec
Procter & Gamble
Tieto finančné prostriedky boli rozdelené v roku 2006 na projekty
týchto neziskových organizácií
Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné ZP, Bratislava
Detský domov náhradných rodín, DC, Ružomberok
Detský domov, Hosťovice
Domov sociálnych služieb HUMÁNUM, Zavar
Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec
Fórum pre pomoc starším, Prievidza
ICHTIS, Čadca
Integrované sociálne centrum, Málinec
Jednota dôchodcov, Hlohovec
Memoriál Ing. Ž. Bornemiszu, združenie pre zachovanie jazdeckého športu
Národné združenie pre PKÚ, Dolný Kubín
Neinvestičný fond rodiny a žien, Humenné
Nezisková organizácia Šťastný život, Mojmírovce
Občianske združenie celiatikov, Bratislava
Občianske združenie Nový začiatok, Skalica
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Bratislava
TJ Štart, Levoča
Združenie zdravotne postihnutých Oravy, Dolný Kubín
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ďalej boli poskytnuté príspevky 3 fyzickým osobám,
ktoré z etických dôvodov do výročnej správy menovite neuvádzame
Slovenská humanitná rada

ďakuje
všetkým darcom obnoseného šatstva a hračiek,
ktoré dala utečencom v jednotlivých utečeneckých táboroch
a sociálne odkázaným občanom.
Slovenská humanitná rada

za podpory
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v roku 2006 realizovala dovoz kompenzačných
a rehabilitačných pomôcok zo Švédska
v spolupráci so Švédsko – Slovenským spolkom
v Štokholme
ktoré rozdelila nasledovným právnickým a fyzickým osobám
Agentúra a domov opatrovateľskej služby, Nová ul. 1230, Kúty
Arcidiecézna charita, Trnava
Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb, Myjava
Domov sociálnych služieb Ružička, Cífer
Domov sociálnych služieb SENECIO, Na grbe 2, Bratislava
Domov dôchodcov, Komárno
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Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava
Harmónia života, Morothyho 6, BA
Lepší svet, Osuského 8, Bratislava
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR,
odbor starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov
Organizácia muskulárnych distrofikov, Banšelova 4, Bratislava
P a P MED Poliklinika, Poltár
PRIVILEGIUM, nezisková organizácia, Západná 2, Bratislava
Slovenská agentúra sociálnych služieb, Dukelská štvrť, Dubnica nad Váhom
Sociálne služby, Myjava
Benkovská Sidónia, Kráľová nad Váhom
Csany Ladislav, Budišínska 6, Bratislava
Gelátková Katarína, SNP 25,Hlohovec
Heberová Monika, Botanická 23,Trnava
Hluchová Monika, Malženice 92
Chlusta Dušan, Horná 456, Trnava
Kalmanová Katarína, Kráľovské údolie 18,Bratislava
Klepáčová Justína, Blumentálska 22, Bratislava
Lajko Vojtech, Bratislava
Leontieová Beáta, Mudroňova 37, Bratislava
Poldaufová Beáta, Pri štadióne 3, Svätý Jur
Sluková Božena, Hošťáky 7,Myjava
Suchý Ján, Kežmarok
Šteis Rudolf, Gavlovičova 2, Bratislava
Toneckerová Rozália, Bratislava

Slovenská humanitná rada

ďakuje
všetkým právnickým osobám, ktorých finančné prostriedky boli
použité na podporu projektov Slovenskej humanitnej rady
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Zentiva , a. s. Hlohovec
Bratislavský samosprávny kraj
Ing. Ľudovít Hamaš, Bratislava
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MPSVR – Európsky sociálny fond – Iniciatíva EQUAL
Ministerstvo vnútra SR – Európsky utečenecký fond
Národná rada Slovenskej republiky
Národný úrad vysokého komisára OSN pre utečencov
Občania a mesto Poltár
Procter & Gamble, s.r.o., Bratislava
Slovenská televízia, Bratislava
Švédsko – Slovenský spolok, Švédsko
Tesco Stores Slovakia, a.s. Bratislava
TOPVAR, a.s., Topoľčany
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenská humanitná rada

ďakuje
všetkým anonymným fyzickým osobám, ktorých
finančné prostriedky boli použité na podporu projektov
Slovenskej humanitnej rady
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Slovenská humanitná rada

ďakuje
všetkým právnickým a fyzickým osobám, ktoré
poukázali 2% z dane z príjmu
na podporu projektov
Slovenskej humanitnej rady

Slovenská humanitná rada

ďakuje
Tesco stores Slovakia, a.s.
za možnosť organizovať verejnú zbierku v prospech
zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných v jej
predajných priestoroch na celom Slovensku
v predvianočnom čase, ktorej sa v roku 2006 zúčastnili
Alexu, Bánovce
Áno pre život, nezisková organizácia, Rajecké Teplice
ASKAS, Trenčín
Centrum Slniečko, Nitra
DEMY, Domov sociálnych služieb, Trenčín
Detské centrum, Ružomberok
Detský domov Topoľčany
Domov sociálnych služieb pre deti a mládež, Pohorelská Maša
Domov sociálnych služieb, Michalovce
Domov sociálnych služieb, Šaľa
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Fórum pre pomoc straším, Prievidza
Charitný dom pre mládež, Vranov nad Topľou
Kresťanské centrum nepočujúcich, Banská Bystrica
Materské centrum Bambuľkovo, Galanta
Materské centrum Vláčik, Nové Zámky
Nadácia Krajina harmónie, Žilina
Nadácia Škola dokorán, Žiar nad Hronom
Náruč, pomoc deťom v kríze, Žilina
Neinvestičný fond rodiny a žien, Humenné
Občianske združenie Haliganda, Košice
Občianske združenie Iskierka, Trnava
Okresné centrum SZTP, Levice
Pomoc v živote, Kežmarok
Promethea, občianske združenie, Rohov
Rehamenta, občianske združenie, Rožňava
Slovenské hemofilické združenie, Spišská Nová Ves
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Bratislava
Slovenské krízové centrum Dotyk, Beckov
Slovenský zväz telesne postihnutých, Piešťany
Spoločenstvo Samaritán, Bratislava
Špeciálna základná škola, Pezinok
Združenie zdravotne postihnutých Oravy, Dolný Kubín
Zväz diabetikov Slovenska
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Partizánske

Slovenská humanitná rada

ďakuje
darcom materiálových darov a služieb – právnickým
osobám, ktorých dary a služby boli použité na podporu
projektov Slovenskej humanitnej rady
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Agentúra ZACHAR, s.r.o. v Bratislave
Coca – cola Beverages Slovakia,
GASTROCENRTUM J.P.B. Antovszký
v Bratislave
KÁVOMATY, s.r.o. v Kežmarku
Kráľovský pivovar Krušovice Slovakia
Firma Kubiš, veľkoobchod kvetín, Galanta
Magistrát hl. mesta Slovenska - Bratislavy
Mraziarne, a.s., Sládkovičovo
Poľnohospodárske družstvo vo Vajnoroch
s.r.o. v Bratislave
Slovenská filharmónia – Reduta v Bratislave
TOPVAR, a.s. v Topoľčanoch
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Súvaha Slovenskej humanitnej rady k 31.12.2005
v tis. Sk

Položky
Pozemky
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Oprávky k DDHM
Ostatné dlhodobé finančné investície
Oprávky k ODFI
Tovar
Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky
Dotácie a ostatné zúčtovanie so ŠR alebo s rozpočtom MS
Pokladnica
Bankové účty
Náklady budúcich období
Základné imanie
Účet ziskov a strát
Záväzky z prenájmu
Sociálny fond
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia
Daňové záväzky
Záväzky voči účastníkom združení
Ostatné záväzky
Bežné bankové úvery

Aktíva
3157
6216
293
744
1155
-1155
3000
-3000
140
25
282
24
516
5
5694
22

17118
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Pasíva

15223
-3071
121
30
153
52
143
63
3653
247
504
17118

Výkaz ziskov a strát Slovenskej humanitnej rady k 31.12.2005
v tis. Sk

Položky
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Dane z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky
Ostatné pokuty a penále
Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
Úroky
Kurzové straty
Osobitné náklady
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zostatková cena predaného nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Náklady celkom
Tržby z predaja služieb
Úroky
Prijaté dary
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Výnosy z prenájmu majetku
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dotácie
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
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Suma
-547
-34
-6
-138
-59
-38
-1223
-8108
-1985
44
-88
-61
-19
-2929
0
-17
-4931
-67
-1068
-62
-1
-21457
1065
7
14
142
72
181
3601
82
2251
11051
-80
-3071

Správa o činnosti Slovenskej humanitnej rady za rok 2006
Slovenskú humanitnú radu v roku 1990 založilo 7 organizácií. Dnes už má 178 členských
organizácií.
Slovenská humanitná rada bola aj v sedemnástom roku svojej existencie pevnou súčasťou
mimovládnych, neziskových, nepolitických, dobrovoľníckych organizácií. Vyprofilovala sa na
centrum humanitných a charitatívnych organizácií, ktoré slúži a podporuje nielen svojich členov,
ale vytvára podmienky v širšom ponímaní pre celý dobrovoľnícky sektor na Slovensku. Služby a
pomoc poskytuje aj iným právnickým a fyzickým osobám. Má svoje miesto v širokom spektre
tretieho sektora a jej činnosť je rozsiahla.
Snahu o ovplyvňovanie legislatívy Slovenská humanitná rada vždy považovala za
jednu zo svojich najdôležitejších úloh. Vytváranie priaznivého právneho prostredia v prospech
zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných ľudí, podmienky pre prácu dobrovoľníkov a ich
organizácií, možnosti financovania ich aktivít realizovala svojou konkrétnou činnosťou.
Prezident Slovenskej humanitnej rady je podpredsedom Rady vlády SR pre problematiku
občanov so zdravotným postihnutím, ako aj členom Rady vlády pre mimovládne neziskové
organizácie. Rady vlády sú priestorom, kde sa snažíme aktívne ovplyvňovať riešenie nastolených
problémov.
Sledujeme pripomienkové konania sociálnych a zdravotníckych zákonov – a nielen týchto
- až do ich konečného schválenia v Národnej rade SR. Svoje pripomienky a návrhy zasielame
ministerstvám, poslancom a prezidentskej kancelárii.
Slovenská humanitná rada má svojho zástupcu aj v poradnom výbore NR SR pre sociálne
veci a bývanie. S poslancami tohto výboru aktívne spolupracujeme.
V roku 2001 bol vypracovaný Národný program rozvoja životných podmienok občanov
so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života. Konštatujeme, že úlohy, ktoré v jeho
rámci plní Slovenská humanitná rada - prevádzky a funkčnosti informačného systému REHIS
Slovensko - si plníme. Projekt v roku 2006 bol financovaný zo zdrojov poskytnutých Ústredím
práce sociálnych vecí a rodiny.
Zapájame sa do diskusie o ďalšom rozvoji mimovládnych organizácií na Slovensku.
Aktívne sa zaujímame o prácu tímov, ktoré pripravujú nové neziskové právo. Záleží nám na tom,
aby bola vytvorená taká legislatíva, ktorá by podporovala nezávislý a dlhodobý rozvoj
neziskových organizácií, ktorý by umožňoval napĺňať ich verejnoprospešné ciele.
Za šestnásť rokov existencie sa na Slovenskej humanitnej rade stali tradíciou projekty,
ktorých základným cieľom je aktívny vplyv na tvorbu podmienok pre rozvoj a
zviditeľňovanie dobrovoľníctva, darcovstva a sponzoringu. Pre súčasnú generáciu obyvateľov
a podnikateľov Slovenska sú vecou, ktorú sa treba učiť, zvykať si na jej potrebnosť a
nevyhnutnosť. Je dôležité prebúdzať v ľuďoch pocit spolupatričnosti a zmysel pre humanitu.
Snaha Slovenskej humanitnej rady realizovaná prostredníctvom týchto akcií má veľký morálny a
podnecujúci význam.
Najstaršou z nich je Benefícium. V roku 2006 sa pätnásty rok, v Redute, pod záštitou
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, za účasti dobrovoľníkov, sponzorov,
predstaviteľov štátnej správy, kultúrneho a spoločenského života a novinárov uskutočnil tento
dobročinný reprezentačný večer. Oslavujeme ním každý rok Medzinárodný deň dobrovoľníkov a
Medzinárodný deň zdravotne postihnutých. V roku 2006 sme ním otvorili Rok rovnakých
príležitostí, vyhlásený na rok 2007 Európskou úniou. Benefíciom chceme každoročne vyjadriť
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svoju vďaku darcom a sponzorom a zároveň všetkých podnietiť k ďalším aktivitám.
Predstavujeme na ňom naše členské organizácie ako príklad pre tých, ktorí by s takýmito
aktivitami chceli začať. To, že zostrih Benefícia uvádza Slovenská televízia vo vianočnom čase,
vytvára predpoklad, že sa táto akcia nemíňa svojim účinkom. Chceme ešte raz poďakovať
Slovenskej televízii, farmaceutickej firme Zentiva ako aj firme J.P.B. Antovszký, bez ktorých
finančnej a materiálovej pomoci by sme Benefícium jednoducho neboli schopní zorganizovať.
Udeľovanie ceny Dar roka už má tiež svoju tradíciu. Toto prestížne morálne ocenenie
Slovenskej humanitnej rady sme udeľovali už jedenásťkrát. Tak, ako sa Benefícium viaže na
Redutu, Tri oriešky každoročne udeľujeme v Primaciálnom paláci. Udelenie tejto ceny je
symbolickým poďakovaním všetkým, ktorí konkrétne pomohli ľuďom v ťažkej životnej situácii
alebo prispeli k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Prestíž tejto akcie zvyšuje aj to, že jej
priebeh vysiela v zostrihu Slovenský rozhlas.
Stretnutie prezidenta republiky s dobrovoľníkmi, ktoré sa nám podarilo obnoviť
v roku 2000, je pokračovaním tradície novoročných stretnutí prezidenta republiky
s dobrovoľníkmi z humanitných a charitatívnych organizácií, ktorí pracujú v prospech zdravotne
postihnutých občanov. Tradíciu založil ešte v roku 1992 prezident Michal Kováč. Záujem hlavy
štátu o dianie v dobrovoľníckych humanitných a charitatívnych organizáciách je povzbudzujúci a
motivujúci.
Na prezentáciu myšlienok dobrovoľníctva, vytváranie podmienok rozvoja humanitných a
charitatívnych organizácií využíva Slovenská humanitná rada každú príležitosť. Každý rok
využívame možnosť a ponúkame ju aj našim členským organizáciám, zúčastniť sa na výstave
v priestoroch Incheby v Bratislave. Predtým to bola Intermedia, neskôr Senior, dva roky výstava
Handicap a od roku 2005 Non handicap. Tam sa široká laická verejnosť môže dozvedieť o
aktivitách SHR, ale hlavne o činnosti jej členských organizácií.
Slovenská humanitná rada už 17 rokov poskytuje servis a služby nielen svojim členským
organizáciám, ale aj iným právnickým a fyzickým osobám. Tieto služby sú veľmi rôznorodé a
menia sa podľa požiadaviek. Za najdôležitejšie považujeme realizáciu tých, ktoré poskytujeme
v prospech členských organizácií. Problémy, ktoré pomáhame riešiť, sú rôzne. Patria medzi
ne ekonomické a účtovnícke problémy, ako aj výklad sociálnych zákonov. Organizácie požadujú
naše služby pri uzatváraní rôznych zmlúv a konzultujú aj zmeny svojich konštitučných
dokumentov a interných predpisov.
Niektoré organizácie žiadajú pomoc pri príprave projektov.
Poradenskú činnosť poskytujeme aj záujemcom, nečlenom Slovenskej humanitnej rady.
Jednotliví občania sa na Slovenskú humanitnú radu obracajú s prosbou o radu a mnohokrát aj
o pomoc vo veľmi širokom spektre. Čo sa týka rád, je to najmä aplikovanie zákona o sociálnej
pomoci, napríklad ako získať niektorú zdravotnú či kompenzačnú pomôcku, ako postupovať pri
odvolaní sa proti rozhodnutiu sociálneho odboru atď. Niekedy ide o problémy s bytmi, problémy
s rozviazaním pracovného pomeru, žiadosti o radu ako umiestniť príbuzných v zariadeniach
sociálnych služieb, alebo ako nájsť v Bratislave sociálnu ubytovňu. Nie sú ojedinelé žiadosti o
kontakty na niektorú našu členskú organizáciu, v ktorej by sa zdravotne odkázaný občan mohol
zapojiť do spoločenského života a našiel odbornejšiu radu či pomoc. Zaznamenali sme aj žiadosti
o informácie súvisiace s právami pacientov.
O materiálnu a finančnú pomoc sa u nás zaujímajú tak právnické, ako aj fyzické osoby.
Administratívu tejto činnosti vykonáva organizačné oddelenie.
Za rok 2006 sme získali a rozdelili finančné prostriedky vo výške 1,060 tis. Sk na 18
projektov. Prostriedky pochádzali od firiem Procter & Gamble a Zentiva Hlohovec, za čo im
vyslovujeme vďaku v mene všetkých obdarovaných. Títo darcovia finančných prostriedkov nám
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zverili do správy svoje finančné prostriedky za podmienok, že grantové súťaže budú otvorené aj
pre nečlenov a budeme akceptovať ich návrhy, ak neodporujú vypísanému cieľu a grantovým
pravidlám SHR.
V roku 2005 sme opätovne úspešne realizovali adventnú verejnú zbierku v prevádzkach
Tesco na celom Slovensku v prospech 44 regionálnych projektov pre zdravotne postihnutých
a sociálne odkázaných. Čistý výnos zbierky bol 3,178.009,30 korún.
Ďalšiu službu, ktorú organizujeme v spolupráci a za podpory Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, je distribúcia rehabilitačných a kompenzačných pomôcok pre
zdravotne postihnutých zo Švédska. Ide najmä o vozíky, chodítka, palice, mobilné WC, madlá,
dekubitné matrace a v roku 2006 aj nemocničné polohovacie postele. V roku 2006 to bolo pre l5
fyzických a 15 právnických osôb.
Zvláštnou kapitolou našej práce je získavanie materiálnej pomoci. V roku 2006 sme pre
utečencov dostali od firmy Tesco stores ošatenie a od občanov staršie šatstvo a hračky.
Slovenská humanitná rada sa stala v roku 1999 realizátorom projektu Úradu vysokého
komisára Organizácie spojených národov pre utečencov na Slovensku. Projekt rokom 2006
skončil. Projekty na pomoc utečencom sociálne poradenstvo, materiálnu pomoc a vytváranie
podmienok na integráciu žiadateľov o azyl do spoločnosti sú v roku 2007 financované
z Európskeho utečeneckého fondu.
Okrem finančných prostriedkov UNHCR projekty v prospech utečencov financovalo aj
Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
V roku 2004 začala Slovenská humanitná rada v spolupráci s Migračným úradom MV SR
realizovať projekt „Ochrana práv maloletých cudzincov bez sprievodu v azylovej procedúre
nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky“, ktorý bol financovaný zo zdrojov
Európskeho fondu pre utečencov. Tento pokračoval aj v roku 2005. V roku 2006 naň naviazali
projekty „Sociálne, právne a psychologické poradenstvo a asistencia, materiálna starostlivosť
a zabezpečovanie voľno – časových aktivít žiadateľom o ayzl a azylantom s dôrazom na
starostlivosť o maloletých a ostatné zraniteľné osoby na Slovensku“ a „Primárna integrácia osôb
s priznaným azylom na Slovensku“.
Z prostriedkov Európskeho fondu pre utečencov sme spolupracovali aj na projektoch
s Organizáciou na pomoc uprchlíkům v Čechách a RETAS v Londýne.
V roku 2005 začal projekt Európskeho sociálneho fondu IS EQUAL v rámci ktorého sme
začali informovať verejnosť o situácii utečencov na Slovensku ako aj o podmienkach ich
integrácie u nás. Projekt realizujeme ako partner Spoločnosti ľudí dobrej vôle v Košiciach
v západoslovenskom regióne. Projekt končí v roku 2007.
Z toho istého fondu realizujeme ako partner aj projekt na zlepšenie služieb trhu práce
v Ružinove prostredníctvom
komunitnej rehabilitácie a skvalitnenie spolupráce štátnych
a neštátnych služieb zamestnanosti ako súčasť komunitného plánovania s Agentúrou
špecializovaných služieb pre autistov v Ružinove. Aj tento projekt končí v roku 2007.
Ďakujeme za spoluprácu Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý v roku 2006
doplňoval spektrum projektov pre utečencov svojím príspevkom na projekt pre azylantov.
Na druhej strane Slovenská humanitná rada ustupuje z pozície realizátora zahraničnej
pomoci, pretože hlavne jej finančné možnosti na takéto aktivity sú nedostatočné. Napriek tomu
všetkému je SHR členom Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, t. j. organizácií,
ktoré poskytujú v zahraničí humanitnú pomoc a realizujú rozvojové projekty. Má záujem podľa
svojich možností prispievať naďalej hlavne získanou materiálnou pomocou a pri nárazových
akciách môže poskytnúť svoje skladovacie priestory.
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Neodmysliteľnou súčasťou práce Slovenskej humanitnej rady je vydávanie časopisu
Humanita, prezentácia najdôležitejších imidžotvorných akcií SHR, organizovanie tlačových
podujatí a spolupráca s médiami.
Tematicky a obsahovo sa časopis orientuje na zachytenie, spracovanie a sprostredkovanie
aktuálneho diania tak v SHR ako aj v jednotlivých členských organizáciách. Sprostredkováva
čitateľom všetky ťažiskové aktivity SHR. Informuje o spolupráci s partnerskými domácimi a
zahraničnými organizáciami, s orgánmi štátnej moci a správy, s miestnou samosprávou, s
partnermi z ostatných oblastí života. Jednoznačnou prioritou zostávajú aktivity a podujatia SHR a
jej členských organizácií celoslovenského významu, ktoré majú nielen informačný, ale aj
metodický charakter a sú motivujúcimi pre ďalšie dobrovoľnícke organizácie.
Špecializovaná príloha Humanita plus je zameraná na problematiku zdravotne
postihnutých a sociálne znevýhodnených občanov a je orientovaná monotematicky.
Humanita je jediným špecializovaným časopisom na Slovensku, ktorý sa zaoberá
problematikou dobrovoľníctva v sociálnej oblasti v širokom ponímaní. Žiaľ, finančné dôvody
neumožňujú vrátiť sa k pôvodnej mesačnej periodicite časopisu a zvýšiť jeho náklad.
Pre viaceré naše členské organizácie je časopis Humanita práve jedinou možnosťou, ako
oboznámiť verejnosť so svojimi aktivitami alebo zverejniť problémy, ktoré musia dennodenne
riešiť. Tým, že Humanita má sumár v angličtine, rozšírili sa aj možnosti prezentovať
dobrovoľníkov z členských organizácií SHR v zahraničí a tiež na stretnutiach a rokovaniach so
zahraničnými hosťami a spolupracovníkmi. Teší nás, že časopis sa stal materiálom, ktorý
vo svojej práci používajú aj pedagógovia na stredných a vysokých školách. V roku 2003 sme
vydali 5 čísiel , v roku 2004 sme od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny dostali dotáciu,
z ktorej sme vydali 6 čísiel časopisu. V roku 2005 a 2006 nám dotáciu MPSVR zvýšilo tak, že
sme mohli vydať 9 čísiel.
Možnosťou prezentácie pre naše členské organizácie a tiež pre sponzorov sú tlačové
podujatia SHR. Tlačové správy a ďalšie poskytnuté materiály dlhodobo využívajú nielen
jednotliví redaktori, ale aj tlačové agentúry. Pracovníčky tlačového oddelenia operatívne
poskytujú informácie viacerým profesionálnym PR agentúram komerčných firiem o poslaní,
význame, aktivitách a fungovaní mimovládnych organizácií na Slovensku.
Slovenská humanitná rada systematicky poskytuje členským organizáciám informácie a
poradenstvo nielen v oblasti organizovania tlačových besied, vydávania vlastných periodík a
spolupráce s médiami, ale tiež pri organizovaní ich významných podujatí.
Slovenská humanitná rada už niekoľko rokov využíva na komunikáciu a prezentáciu aj
Internet. Má vytvorenú vlastnú stránku, www.shr.sk, na ktorej sú uverejnené jej konštitučné
materiály, zoznam členských organizácií s ich charakteristikami a s kontaktnými adresami,
informácie o laureátoch ceny Dar roka, o časopise Humanita, aktuálne oznamy, informácie o
vypisovaných grantových kolách a okrem iného aj výročné správy. Niektoré naše organizácie
využívajú jej rubriku – inzercia. Táto forma komunikácie je však, na náš žiaľ, prístupná len tým
členským organizáciám, ktoré Internet sami používajú. Naďalej sa snažíme o získanie použitých
počítačov z finančných a podobných inštitúcií, ktoré by umožnili našim organizáciám začať
používať aj tento spôsob komunikácie.
Slovenská humanitná rada zastupuje a reprezentuje svoje členské organizácie
v niekoľkých medzinárodných zoskupeniach mimovládnych organizácií.
Je členom Európskeho dobrovoľníckeho centra – CEV, Európskeho nadačného centra –
EFC, Medzinárodnej asociácie pre dobrovoľnícke úsilie – IAVE, Medzinárodnej rady pre
sociálny rozvoj - ICSW a Európskeho zväzu staršej generácie – EURAG. V roku 2003 sme sa
stali členom Európskej rady pre utečencov a ľudí vo vyhnanstve – ECRE. Členstvo v týchto
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organizáciách prináša zdroje informácií, výmenu skúseností, niekedy finančné zdroje a v
neposlednom rade zviditeľňovanie dobrovoľníckeho sektora na Slovensku.
Naše aktivity v tomto smere však narážajú na finančné bariéry. Nemôžeme sa pravidelne
zúčastňovať zasadnutí a aktivít pre nedostatok finančných prostriedkov na cestovné a pobyty v
zahraničí. Ďakujeme Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny že nám, ako aj iným našim
členským organizáciám, prispieva aspoň na zaplatenie členských príspevkov.
Na prezentáciu snažení Slovenskej humanitnej rady a jej členských organizácií slúžia aj
pracovné stretnutia so zahraničnými návštevami na území Slovenska.
Za mimoriadne významnú považujeme našu dlhoročnú spoluprácu s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Organizovali sme spolu napr. medzinárodnú konferenciu
Sociálny dialóg v strednej Európe a v rámci Európskeho roka ľudí so zdravotným postihnutím,
konferenciu na tú istú tému. V roku 2004 sme boli pozvaní do Monitorovacieho výboru
Programového dokumentu iniciatívy spoločenstva EQUAL práce ktorého sme sa aj v roku 2006
zúčastňovali.
Ďalej sa zúčastňujeme práce v Národnej pracovnej skupine antidiskriminačnej kampane
v členských štátoch Európskej únie.
V Koordinačnej rade na ochranu a podporu zdravia aktívne pracuje viceprezident
Slovenskej humanitnej rady.
Naše dobré vzťahy s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy vyjadruje aj možnosť
sponzorsky využívať Zrkadlovú sieň Primaciálneho paláca na prezentáciu Slovenskej humanitnej
rady pri odovzdávaní cien Dar roka.
Spolupráca a kontakty s ďalšími mimovládnymi organizáciami úspešne pokračujú.
Pokračuje naša účasť na práci vo Fóre donorov, ktorého je Slovenská humanitná rada
členom. Spolupracujeme s 1. Slovenským neziskovým centrom a ďalšími.
Do budúcnosti pre Slovenskú humanitnú radu ostávajú prakticky stále tie isté úlohy.
Ako národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, ktoré pôsobia
v sociálnej oblasti, ostať významným partnerom štátnej a verejnej správy v oblasti
realizácie sociálnej politiky.
Presadzovať práva občanov voči verejnej správe, veď každý z nás je obyvateľom
konkrétneho okresu, mesta či obce.
Vstupovať do legislatívneho procesu, aby sa slovenská legislatíva stala aktívnym
pomocníkom hendikepovaných občanov.
Hľadať a realizovať nové aktivity na zabezpečenie materiálnych, ale najmä
finančných zdrojov.
Naďalej plniť úlohu informačného, metodického, konzultačného a vzdelávacieho
centra pre svoje členské organizácie.
Pokračovať v úspešnej realizácii dlhodobých projektov a hľadaní možností na
realizáciu nových inovatívnych projektov.
Nevzdať sa aktívnej účasti Slovenskej humanitnej rady v medzinárodných
dobrovoľníckych zoskupeniach.
Spolupracovať so všetkými mimovládnymi, neziskovými organizáciami a inštitúciami,
ako aj s občanmi, s ktorými nás budú spájať spoločné ciele.
V Bratislave 26. marca 2007
Mgr. Eva Lysičanová
riaditeľka Úradu SHR

Ing. Ivan Sýkora
prezident SHR
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