
AKO NEZISKOVKY POMÁHALI  
ŠTÁTU A SAMOSPRÁVAM  
ZVLÁDNUŤ PRÍLEV ĽUDÍ  

UTEKAJÚCICH PRED VOJNOU NA UKRAJINE



KTO SA ZÚČASTNIL PRIESKUMU?

124 UNIKÁTNYCH ODPOVEDÍ V DOTAZNÍKU 
130 VŠETKÝCH ODPOVEDÍ V DOTAZNÍKU

Prieskum sa uskutočnil 22.4. až 29.4.2022 a zúčastnilo sa ho 124 organizácií: 

91 OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ A NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
18 NADÁCIÍ  
10 CIRKEVNÝCH CHARITATÍVNYCH ORGANIZÁCII   
    5 FIRIEM 



ZAUJÍMAVÉ ČÍSLA

11 462 853 6 697 732 
POČET ZAPOJENÝCH 

ZAMESTNANCOV 
ORGANIZÁCIÍ

POČET ZAPOJENÝCH 
DOBROVOĽNÍKOV A 
DOBROVOĽNÍČOK

MNOŽSTVO VYNALOŽENÝCH 
FINANČNÝCH NÁKLADOV A 

POSKYTNUTEJ POMOCI  
(BEZ DOBROVOĽNÍCKEJ 

PRÁCE)



SPÔSOB POMOCI CELKOVO



SPÔSOB POMOCI PODĽA TYPU ORGANIZÁCIÍ



FINANCOVANIE POMOCI



PODIEL ŠTÁTNEJ POMOCI NA CELKOVOM FINANCOVANÍ



ODPOVEDE NA OTÁZKU, S KÝM JE POTREBNÉ ZLEPŠIŤ 
SPOUPRÁCU?



PRIAMA MATERIÁLNA A FINANČNÁ POMOC,  
UBYTOVANIE ĽUDÍ Z UKRAJINY 



ADRA - Smerom na Ukrajinu - distribúcia materiálnej pomoci - rodinné potravinové balíky

Aliancia združení na ochranu zvierat - zabezpečenie základných životných potrieb pre osoby a ich zvieratá v núdzi vo vyčerpanosti, bez akýchkoľvek 
finančných alebo iných prostriedkov, či iných možností po príchode na Slovensko cez hranice. 

BERKAT SLOVENSKO o.z., NODAM – Združenie detí a mládeže, o. z. Rozmanita – ubytovanie a inklúzia rodín a detí do komunít 

Centrum Slniečko,n.o. - ubytovanie, terénna práca a hneď v začiatkoch zaškolenie a umiestnenie dvoch ľudí v kontaktnom mieste v Nitre (www.
comin.sk) a v priebehu postupného ubytovávania - krátkodobého, dlhodobého aj sociálne poradenstvo, krízová intervencia, psychologické poraden-
stvo.  

Platforma rodín - Každému človeku zo zdravotným znevýhodnením, ktorý príde na SK pomôcť nájsť vhodné zriadenie, ktoré bude vyhovovať jeho sta-
vu. Sieť laických poradcov pracuje na celom SK v pomoci pre UA. Pracuje hlavne na tom, aby boli na našom webe www.platformarodin.sk čo najskôr 
dostupné všetky potrebné informácie pre ľudí z UA v ich rodnom jazyku a angličtine. 

Pokoj a dobro - pomoc núdznym - Priama terénna práca - aktívna pomoc s ubytovaním, vyhľadávanie voľných a vhodných ubytovacích kapacít, pora-
denstvo pre utečencov z Ukrajiny na aké formy pomoci majú nárok, ako majú postupovať, pomoc so zamestnaním, umiestnením detí do škôl. Zabez-
pečením základných potrieb pre ľudí na úteku - od ubytovania, stravy, zamestnania, zdravotnej starostlivosti sú vytvorené podmienky pre získanie 
pocitu bezpečia a ochrany, aspoň v primeranej miere danej situácii.

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže - koordinovanie dobrovoľníkov + práca s Ukrajincami, ktorí prišli na Oravu - materiálna pomoc, sociál-
ne poradenstvo, zázemie pre aktivity

Ťahanovská záhrada - Ubytovanie - poskytli sme stovky nocľahov v našich priestoroch (do 20 ubytovaných * zatiaľ 2mes * cca 50% vyťaženosť = 
vyše 600 nocľahov)

Zdravé regióny - Priama terénna práca - podpora pre chudobné rómske rodiny z UKR (preklady z a do rómčiny, needs assessment, prepájanie na ďal-
šiu pomoc, za asistencie rómskych pracovníčok a pracovníkov zo slovenských MRK)



MATERIÁLNA A INÁ POMOC SMEROM NA UKRAJINU 



Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) - zabezpečiť chýbajúci nevyhnutný zdravotnícky materiál a humanitárnu pomoc a jej 
bezpečné doručenie do nemocnice v Užhorode

Depaul Slovensko - Zasielanie materiálnej pomoci najmä v podobe konzerv, detských vyžív, cestovín a iných suchých potravín, taktiež zaslali i 
hygienu a základné zdravotné pomôcky a lieky. Kolegovia Depaul Ukrajinu túto pomoc rozdali tisíckam ľuďom v mestách ako Kyjev, Odesa či 
Charkov.

Post Bellum - Vo väčších množstvách priamo na Ukrajinu (armáde, špeciálnym teritoriálnym jednotkám, požiarnikom a zdravotníkom) dodávali 
špeciálny zdravotnícky materiál a ochranný materiál - ako nepriestrelné vesty. Od vypuknutia vojny sme zrealizovali nákup materiálu za viac ako 1 
200 000 € a ďalej sprostredkovali dodávku zdravotníckeho materiálu z USA na Ukrajinu v hodnote viac ako 200 000 €.

Ukraine-Slovakia SOS / SME SPOLU - Zbieranie humanitárnej pomoci v rôznych regiónoch Slovenska a jej doprava do frontových oblastí Ukrajiny od 
prvého dna eskalácií (celkom 14 kamiónov), informačná podpora cez sociálne sietí - celkom 56 tis. účastníkov, mobilizácia dobrovoľníkov.



POMOC NA HRANICI PRI PRÍCHODE ĽUDÍ Z UKRAJINY 



ADRA - Na Slovensku - pomoc dobrovoľníkov utečencom po prechode hraníc (Vyšné Nemecké, Michalovce) 

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. – pomoc na vstupe cudzineckej polícii 

Človek v ohrození - V prvej fáze najmä pomoc na hraniciach, poskytnutie zázemia, občerstvenia, psychosociálnej podpory, koordinácia 
dobrovoľníkov, potom postupne rozširovanie terénnej služby na ubytovacie zariadenia v krajoch na Slovensku, ako aj rozširovanie materiálnej 
pomoci na Ukrajine. Snažíme sa pružne reagovať na vznikajúce potreby podľa toho, kde chyba pokrytie.

Mareena - Priama terénna práca prebieha na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, kde pôsobíme od 26.2. a poskytujeme informácie ľuďom 
prichádzajúcim z Ukrajiny o ich právach a povinnostiach, orientácii v prihraničnej zóne a praktických aspektoch pobytu a pohybu na Slovensku. 
Od polovice marca taktiež v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom koordinujeme celú prihraničnú zónu, zabezpečujeme služby prvého 
kontaktu, asistujeme pri organizácii dopravy. 

Nezábudka, n.o. - testovanie odídencov na COVID 19

Slovenská humanitná rada - Rohovce - pomoc ukrajinským utečencom v teréne. Pomoc na hraniciach - mandát UNHCR. 24-hodinové služby na 
hraničnom prechode Vyšné Nemecké, Ubľa, 12-hodinové služby na prechode Veľké Slemence a zariadeniach v Nitre, v Gabčíkove, RC Žiline, v 
Košiciach pri Hlavnej stanici v areáli Červenej Hviezdy a v Michalovciach. 

Slovenský skauting, o.z. - Koordinácia a priama terénna práca. Na hranici vo Vyšnom nemeckom a vo Veľkých Slemenciach sme koordinovali prácu 
dobrovoľníkov, ktorí prichádzali pomáhať na hranice. Zabezpečovali sme priebeh aktivít na priechode, organizovali dopravu, starali sa o čistotu 
stanov a sociálnych zariadení, pomáhali v kuchyni, zabezpečovali dobrovoľníkov na prvý kontakt a celú administratívu na hranici. Do dnešného dňa 
zabezpečujeme zázemie pre dobrovoľníkov v dvoch VKC (MI a BA).



POMOC PO PRÍCHODE ĽUDÍ Z UKRAJINY NA SLOVENSKU 



Autistické centrum Andreas - Tak ako prichádzajú mamy s deťmi, vyskytujú sa medzi nimi aj deti s autizmom. Odchodom z Ukrajiny prerušili 
poskytované poradenstvo/terapie a sú v strese nielen kvôli vojne. Prijali sme dve terapeutky z Kyjeva a tie robia pod našou strechou terapie 
momentálne 17 deťom z Ukrajiny. 

Lymfoma a Leukémia Slovensko - vďaka našim prepojeniam a siete sme dokázali nájsť UA onko pacientom zariadenia a miesta, kde dostali včas 
svoje cykly liečby. 

IPčko - Poskytovanie prvej psychologickej pomoci a krízovej intervencie ľuďom zasiahnutých vojnovým konfliktom. 

Liga za ľudské práva - Poskytovanie právnej pomoci a informačného servisu pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny - z dôvodu právnej istoty, navigácie a 
podpory bezpečia a samostatnosti.

Mareena - v Bratislave, Nitre a Košiciach realizujeme integračné aktivity na podporu dlhodobej integrácie ľudí z Ukrajiny na Slovensku (jazykové 
kurzy, informačné semináre, komunitné aktivity). Naše aktivity zahŕňajú aktívnu advokáciu za rovnaké zaobchádzanie so všetkými osobami 
prichádzajúcim z Ukrajiny (bez ohľadu na ich pôvod, či ďalšie smerovanie), monitoring bezpečnosti s cieľom predchádzať zneužívaniu a 
obchodovaniu s ľuďmi, ako aj monitoring a podporu obzvlášť zraniteľným osobám (maloletí bez sprievodu, deti, ženy, osoby so zdravotným 
znevýhodnením, seniori). 

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - hlavne kompenzačné pomôcky. boli dôležité, nakoľko ľudia utekajúci z Ukrajiny pred vojnou ich buď 
nemali, alebo boli v nepoužiteľnom stave 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR - NROZP v SR - Jednou z aktivít je materiálne vybavenie pre chránené ubytovanie utečencov 
so zdravotným postihnutím v Užhorode. Druhou je finančná podpora slovenských organizácií osôb so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny. 

Občianske združenie Odyseus - Naša hlavná aktivita je priama práca s ľuďmi, ktorí prišli na Slovensko a potrebujé sociálnu asistenciu pri vybavovaní 
substitučnej liečby či ART liečby (HIV liečba). Plus naše pracovníčky vypomáhajú cez víkendy aj v asistenčnom centre na Bottovej. 

TENENET o.z. - 2 KC materiálna aj potravinová pomoc + Migračné centrum Bottova v Bratislave - psychologické a sociálne krízové intervencie pre 
deti a rodiny



PODPORNÉ A KOORDINAČNÉ AKTIVITY 



Centrum dobrovoľníctva, n.o. - Koordinácia dobrovoľníkov pre iniciatívy a organizácie, hlavne v rámci mesta Banská Bystrica. Účasť na krízovom 
štábe mesta BB a posúvanie informácií a potrieb z terénu (hlavne v začiatkoch, kým sa predstavitelia samosprávy zorientovali, čo treba riešiť). 
Koordinácia aktivít naprieč organizáciami, ktoré boli ochotné sa do pomoci ukrajinským utečencom zapojiť. Taktiež administrujeme FB skupinu.

Centrum pre filantropiu - Mimovládne organizácie si hneď po vypuknutí vojny na darovacej platforme DARUJME.sk vytvorili niekoľko online 
darovacích stránok, cez ktoré mohli darkyne a darcovia poslať finančné prostriedky na rôzne druhy pomoci. 
Prvý deň vojny sa aj cez náš systém prejavila obrovská solidarita Slovákov s Ukrajincami 5 590 darcov poslalo 5 732 darov vo výške viac ako 273 
tisíc Eur.  
Od 24.2. – 25.4. sme prijali pre organizácie 60 065 darov od 47 965 darcov v celkovej výške 4 414 443 €.
V Centre pre filantropiu sme aktívne propagovali na sociálnych sieťach zoznam týchto organizácii. Našim cieľom bolo informovať širokú verejnosť o 
možnosti darovať dôveryhodným organizáciám, ktoré reálne pomáhajú, a zabrániť tak podpore pochybných a podvodných zbierok.
Okrem toho ponúkali možnosť tvorby darcovských výziev pre firmy a ich zamestnancov. Celkovo si ich vytvorilo 12 firiem a vyzbierali 200 008 €. 
Zapojené firmy: Partners Group, Slovak Telekom, ČSOB,  Orange Slovensko, Plzeňský prazdroj, TOMRA, ESET, Jaguár GPL, Arriva, ING Business 
Shared Services, ENERGY s.r.o., Dr.Max, Philip Morris Slovakia.

Inštitút pre aktívne občianstvo - Metodická a obsahová pomoc školám v oblasti občianskeho vzdelávania - školy sa zo dňa na deň ocitli v situácii, 
kedy 1. nevyhnutne potrebovali reflektovať na okolité dianie smerom k svojim žiakom, 2. pričom na to neboli metodicky pripravené, 3. prijímali 
nových žiakov z Ukrajiny, ktorých bolo a je potrebné čo najcitlivejšie integrovať medzi majoritných žiakov, 4. sami nemali dostatok informácií a 
relevantných, kvalitných zdrojov, na základe ktorých by si mohli pripraviť aktivity pre žiakov. Bolo potrebné im v tom aktívne pomôcť, aj cez program 
„Školy, ktoré menia svet“. 



24.05.2022

Komora MNO Rady vlády SR 
Občianska platforma pre demokraciu 

 #STANDWITHUKRAINE


