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Slovenská humanitná rada bola aj v tridsiatom 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. Ide najmä o vytváranie priaznivého právneho
prostredia v prospech zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných ľudí, podmienky
pre prácu dobrovoľníkov a ich organizácií a možnosti financovania ich aktivít. Prezident
Slovenskej humanitnej rady je členom Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady
vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a Rady vlády SR pre
práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. Slovenská
humanitná rada má zastúpenie v Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie.
Sledujeme pripomienkové konania sociálnych a zdravotníckych zákonov – a nielen
týchto - až do ich konečného schválenia v Národnej rade SR.
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 tridsať rokov existencie sa na Slovenskej humanitnej rade stali tradíciou projekty,
ktorých základným cieľom je aktívny vplyv na tvorbu podmienok pre rozvoj a
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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.
.
Na prezentáciu myšlienok dobrovoľníctva, vytváranie podmienok rozvoja
humanitných a charitatívnych organizácií využíva Slovenská humanitná rada každú
príležitosť.
Slovenská humanitná rada 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.
Materiálnu a finančnú pomoc SHR poskytuje tak právnickým, ako aj fyzickým
osobám.
V roku 2019 sme v spolupráci Tesco Stores a.s. a Nadáciou Tesco úspešne realizovali
verejné zbierky v prevádzkach Tesco na celom Slovensku v prospech regionálnych projektov
pre zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných a projektov SHR. Celkovo sa vyzbieralo
30 461,64 €.
SHR je členom Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, t. j. organizácií,
ktoré poskytujú v zahraničí humanitnú pomoc a realizujú rozvojové projekty. Podľa potreby
pri nárazových akciách môže poskytovať svoje skladovacie priestory.
Neodmysliteľnou súčasťou práce Slovenskej humanitnej rady je vydávanie časopisu
Humanita.
Tematicky a obsahovo sa časopis orientuje na zachytenie, spracovanie a
sprostredkovanie aktuálneho diania tak v SHR ako aj v jednotlivých členských organizáciách.
Informuje o spolupráci s partnerskými domácimi a zahraničnými organizáciami, s orgánmi
štátnej moci a správy, s miestnou samosprávou, s partnermi z ostatných oblastí života.
Špecializovaná príloha Humanita plus je zameraná na problematiku zdravotne
postihnutých a sociálne znevýhodnených občanov a je orientovaná monotematicky.
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Humanita je jediným špecializovaným časopisom na Slovensku, ktorý sa zaoberá
problematikou dobrovoľníctva v sociálnej oblasti v širokom ponímaní. Pre viaceré naše
členské organizácie je časopis Humanita práve jedinou možnosťou, ako oboznámiť verejnosť
so svojimi aktivitami alebo zverejniť problémy, ktoré musia dennodenne riešiť. V roku 2019
sme vydali 2 čísla. Časopis je k dispozícii aj na webovej stránke SHR. Vydávanie časopisu
podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny finančným príspevkom vo výške
4 800,00 €.
Okrem časopisu Humanita v r. 2019 Slovenská humanitná rada vydala s podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 6 čísiel časopisu Carissimi pre ľudí so
zdravotným postihnutím, chorých a starších s materinským jazykom maďarským. Našou
snahou bolo odbúrať skrytú diskriminácii týchto osôb v dôsledku problémov s porozumením
úradných a odborných textov v slovenskom jazyku.
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
Samostatnou kapitolou sú projekty zaoberajúce sa utečeneckou a migračnou
problematikou. Cieľom projektu realizovaného v pobytovom tábore MÚ MV SR
v Rohovciach bolo zlepšenie kvality života žiadateľov v azylovom zariadení. Projekt sa
prioritne venoval zraniteľným skupinám. Obsahovo nadväzoval na doposiaľ implementované
ERF projekty. V roku 2019 bol financovaný z prostriedkov zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Projekty KOMPAS a Efektívne služby žiadateľom
o azyl v SR poskytovali sociálne a psychologické poradenstvo migrantom a žiadateľom o
azyl v zariadeniach MÚ MV SR a ÚPZC. Tieto 3ročné projekty boli v rokoch 2017 – 2019
financované z Európskeho utečeneckého fondu a zo štátneho rozpočtu v celkovej výške
1 353 800,00 €. Z toho celková výška financovania projektu Efektívne služby žiadateľom
o azyl v SR bola 1 008 400,00 € (pre SHR 383 155,88 € a partnera, Obec Rovné 625 244,12
€) a projektu KOMPAS 345 400,00 €.
Ďakujeme za spoluprácu a finančnú podporu vo výške 3 275,00 € Bratislavskému
samosprávnemu kraju, ktorý aj v roku 2019 doplňoval spektrum projektov pre
utečencov svojím príspevkom na projekt špecializovaného sociálneho poradenstva pre
osoby s priznaným azylom, s tolerovaným pobytom a s ukončeným statusom azylanta, ktorým
bolo udelené štátne občianstvo s trvalým pobytom v rámci Bratislavského samosprávneho
kraja.
Slovenská humanitná rada zastupuje a reprezentuje svoje členské organizácie
v niekoľkých medzinárodných zoskupeniach mimovládnych organizácií.
Je členom Medzinárodnej rady pre sociálny rozvoj - ICSW a Európskeho zväzu
staršej generácie – EURAG. Členstvo v týchto 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. Ďakujeme
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny že nám, ako aj iným našim členským
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organizáciám, prispieva aspoň na zaplatenie členských príspevkov. V rámci podpory členstva
v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti SHR dostala dotáciu vo výške 9 000,00 €.
Na prezentáciu snažení Slovenskej humanitnej rady a jej členských organizácií slúžia
aj pracovné stretnutia so zahraničnými návštevami na území Slovenska.
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.
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.
Spolupracovať so všetkými mimovládnymi, neziskovými organizáciami a
inštitúciami, ako aj s občanmi, s ktorými nás budú spájať spoločné ciele.

V Bratislave, 20. 1. 2020
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