STRATEGICKÉ CIELE SLOVENSKEJ HUMANITNEJ RADY
Práca a činnosť Slovenskej humanitnej rady za desať rokov jej existencie nás napĺňa pocitom
dobre vykonanej práce. Dosiahnutá úroveň nás zároveň zaväzuje v nasledujúcom období
naďalej napĺňať predsavzatia rozvoja dobrovoľníckych aktivít najmä v oblasti pomoci
zdravotne a sociálne postihnutému človeku.
Ako národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, ktoré pôsobia
v sociálnej oblasti, chceme ostať významným partnerom štátnej a verejnej správy v oblasti
realizácie sociálnej politiky.
V rámci účasti občanov na správe vecí verejných, budeme presadzovať ich práva, veď každý
z nás je obyvateľom konkrétneho okresu, mesta či obce.
Naďalej budeme vstupovať do legislatívneho procesu, aby sa slovenská legislatíva stala
aktívnym pomocníkom hendikepovaných občanov.
Naše aktivity v prospech konkrétneho človeka oslovili ďalšie občianske združenia, ktoré
vstúpili do našich radov. Nesmieme sklamať ich dôveru tak isto, ako dôveru dlhoročných
členov Slovenskej humanitnej rady a preto aj napriek neľahkej ekonomickej situácii budeme
vyvíjať nové a progresívnejšie aktivity na zabezpečenie materiálnych, ale najmä finančných
zdrojov.
Slovenská humanitná rada neprestane plniť úlohu informačného, konzultačného a
vzdelávacieho centra pre svoje členské organizácie.
Využívajúc svoje zahraničné skúsenosti budeme vytvárať podmienky pre vypracovanie
etického kódexu dobrovoľníka a dobrovoľníckej organizácie. K podpore a rozvoju
dobrovoľníctva budeme naďalej prispievať tradičnými akciami Benefícium a Dar roka.
Budeme pokračovať vo vydávaní časopisu dobrovoľníckeho sektora Humanita s prílohou pre
zdravotne postihnutých občanov.
V prípade potreby sa znovu zapojíme do pomoci ľuďom postihnutým živelnými pohromami a
vojnovými konfliktmi.
Naďalej budeme pôsobiť na orgány štátnej správy a miestnej samosprávy mesta Bratislavy,
aby sme získali dôstojné priestory na Dom humanity, ktorý by mal byť ostrovom nádeje a
pomoci nielen pre členské organizácie Slovenskej humanitnej rady.
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