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Pomáhame tam kde treba 

 

 

Organizácia Pre človeka vznikla v roku 2014 s cieľom pomoci znevýhodneným skupinám 

obyvateľov za účelom poskytnutia humanitárnej pomoci a sociálnej pomoci, zabezpečovania 

zmysluplného trávenia voľného času detí a rozvoja zručností. Dlhodobo spolupracujeme s 

organizáciami, ktoré sa venujú pomoci migrantom, humanitárnej a rozvojovej pomoci, pomoci 

marginalizovaným skupinám najmä pri poskytovaní materiálnej pomoci a organizovaní 

rôznych podujatí a voľnočasových aktivít. V rámci spolupráce využívame vybavenie a 

priestory partnerských organizácií formou bezplatného nájmu alebo pracujeme priamo v 

teréne. 
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Utečenci 

 

V rokoch 2015 - 2017 sme sa intenzívne venovali pomoci utečencom z Iraku.  

V spolupráci s OZ Pokoj a dobro - pomoc utečencom sme pomáhali pri integrácii irackých 

utečencov, ktorí boli prijatí ako žiadatelia o azyl 15.12 2015. Vzhľadom na dlhodobé pôsobenie 

riaditeľa OZ Antona Friča v zahraničí je a bola téma humanitárnej a rozvojovej pomoci a 

pomoci migrantom v centre záujmu nášho združenia.  
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Zahraničná pomoc 

 

Od r. 2017 sa podieľame na projekte pomoci rómskej komunite v troch osadách na 

Zakarpatskej Ukrajine. Pôsobí tam slovenská zdravotná sestra Katarína, ktorej pomáhame s 

materiálnou pomocou a organizujeme pomoc dobrovoľníkov zo Slovenska. V r. 2018 sme 

organizovali prázdninové aktivity pre deti z osád a v r. 2019 sme realizovali projekt výstavby 

vyvýšených záhonov spojených so sériou workshopov o pestovaní vlastných potravín. Do 

dobrovoľníckeho projektu sme zapojili aj študentov medzinárodnej strednej školy LEAF 

Academy.  
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Pomoc seniorom v čase pandémie 

 

 

Pomoc pre osamelých - aj počas ťažkého obdobia epidémie COVID-19 ostávame v teréne. 

Zabezpečujeme pomoc najmä seniorom v okresoch Poprad a Kežmarok, ktorým prinášame 

potraviny, lieky ale aj úsmev a pár slov.  V súčasnosti pracujeme na budovaní siete 

dobrovoľníkov v Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji, ktorí sa 

zapájajú alebo budú zapájať do pomoci zraniteľným skupinám, mnohodetným rodinám, 

marginalizovaným komunitám a osamelým starým ľuďom. 
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Zlepšovanie života ľudí v núdzi 

 

 

Kurzy varenia:  

Vedieť variť nie je samozrejmé, o čom sa presviedčame aj pri našej práci s rodinami v núdzi a 

rodinami z marginalizovaných komunít. Nesprávne stravovacie návyky sa dedia naprieč 

generáciami, mladí ľudia sa od svojich rodičov nemali ako naučiť variť, alebo ak vyrastali v 

detských domovoch. Často varia z polotovarov a veľmi nezdravo, čo sa prejavuje aj na 

zdravotnej kondícii celých rodín aj na chýbajúcich financiách v rodinách. Rodinám väčšinou 

pomáhame poskytnutím potravín a často sa stáva, že niektoré potraviny vôbec nepoznajú 

a nevedia ako s nimi pracovať. Pritom sú to lacnejšie formy prípravy stravy.  Preto sme začali 

realizovať kurzy varenia pre viacdetné rodiny. Pre rodiny je to prínos nielen v získaní zručností 

ale aj v upevňovaní vzťahov v rodine. Kurzy realizujeme terénnou formou priamo v rodinách.  
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Bicykle 

 

V spolupráci s OZ Misia mladých z Oravy sme v r. 2020 aj na Spiši rozbehli projekt opravy 

starých darovaných bicyklov. Myšlienka je naučiť deti zo sociálne slabších rodín opravovať 

svoj bicykel pod dohľadom odborníka, ktorý následne aj dostanú. Projekt má viacero rozmerov 

– na jednej strane sa deti naučia o bicykel starať a viac si ho budú vážiť, keďže sa podieľali na 

jeho oprave, na strane druhej to má aj ekologický rozmer nakoľko recyklujeme staré bicykle a 

dávame im nový život. Veľmi dobre sa nám rozbehla spolupráca s bicyklovými obchodmi a 

firmami, ktoré nám dodávajú potrebné súčiastky. V ďalšej fáze plánujeme bicykle ponúkať aj 

starším ľuďom, ktorým tak umožníme vyššiu mobilitu.  
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Počítače pre  deti zo sociálne slabších rodín 

 

Pandémia Covid19 so sebou priniesla fenomén dištančného vzdelávania, ktoré zaskočilo najmä 

sociálne slabšie rodiny a mnohodetné rodiny. V spolupráci s našimi partnermi v Bratislave, 

najmä OZ Kvapka v mori, sme v priebehu roku 2020 zabezpečili viac ako 100 počítačov, ktoré 

umožňujú deťom zapájať sa do vyučovacieho procesu. V prípade potreby zabezpečujeme aj 

pripojenie na internet a poskytujeme základné školenie práce s počítačom. Počítače sú 

vybavené všetkým potrebným softwarom a nevyhnutnými perifériami (web kamera, 

reproduktory, klávesnica, myš, monitor).  

 

 

 

 

 

Projekt podpora vzdelávania  v rodinách MRK 

 

Projekt s názvom „Vzdelanie ako cesta z chudoby“ ktorý je podporený prostredníctvom Ative 

Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 

členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve 

s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou ACF. Aktivity projektu prebiehajú vo 

viacerých obciach v oblasti Spiša a Šariša v spolupráci s Gréckokatolíckou rómskou misiou. 

Pandemická situácia obmedzila vzdelávanie v školách, o to viac je potrebná pomoc deťom 

formou neformálneho vzdelávania. Aktivity zahŕňajú aj podporu rodín, kde sa snažíme viesť 

rodičov k tomu, aby dbali na vzdelanie svojich detí a vedeli im byť pri učení nápomocní.  
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Distribúcia humanitárnej a potravinovej pomoci 

 

V r. 2020 sme v obciach na Spiši priniesli pomoc v podobe potravín, oblečenia, nábytku či 

rúšok do desiatok rodín v celkovom objeme 15 ton. Pomoc distribuujeme v spolupráci so 

sociálnymi a terénnymi pracovníkmi a miestnou samosprávou. Častým prijímateľom pomoci 

sú osamelé matky a mnohodetné rodiny, v menšej miere starší ľudia. V prípade potreby vieme 

reagovať veľmi promptne aj na mimoriadne situácie ako vyhorenie domu alebo pri škodách 

spôsobených záplavami.  
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Spolupracujúce organizácie 

 

V rámci našich aktivít spolupracujeme s viacerými organizáciami fungujúcimi v sociálnej 

oblasti. Spolupráca nám umožňuje lepšie využívať prostriedky, ktoré máme k dispozícii a 

takisto získavame know-how od organizácií, ktoré majú v daných oblastiach viac skúseností. 

 

Vaša charita – nezisková organizácia so sídlom v okrese Lučenec, s ktorou spolupracujeme 

najmä na projektoch finančnej gramotnosti, varenia a distribúcie potravinovej a humanitárnej 

pomoci.  

 

Spišská katolícka charita – náš veľký partner, s ktorým spolupracujeme pri pomoci ľuďom v 

núdzi na Spiši a pri distribúcii humanitárnej a potravinovej pomoci. 

 

 

OZ Misia mladých – organizácia s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti pomoci 

mnohodetným rodinám a ľuďom v núdzi. Prevzali sme od nich bicyklový projekt a 

spolupracujeme s nimi pri pomoci viacdetným rodinám. 

 

Potravinová banka Slovenska – spolupráca pri distribúcii potravinovej pomoci 

 

Obecné úrady Veľká Lomnica, Stráne pod Tatrami, Batizovce, Lomnička, Podhorany, 

Svinia – spolupráca pri pomoci marginalizovaným komunitám. 
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Finančná správa  

 

 

 

Výdavky: 

Druh výdavkov Účel Suma v celých € 

Materiál 
Spotrebný, materiál na aktivity  

a kurzy 
2466 

Osobné náklady, zákonné 

sociálne poistenie 

Mzdy, odmeny s dohôd mimo 

pracovného pomeru, odvody 
5408 

Cestovné  293 

Služby dodávateľsky Kurzy, workshopy 1073 

Poplatky a ostatné  11 

SPOLU:  9251 
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Príjmy: 

 

 

Zdroj Účel Suma v celých € 

Úrad práce sociálnych vecí 

a rodiny Poprad 

Príspevok na vytvorenie 

pracovných miest 
2292 

Príspevky a granty 
Materiálna pomoc cieľovým 

skupinám 
300 

Karpatská nadácia – Active 

Citizen Funds 

Projekt zameraný na podporu 

vzdelávania detí z rómskych 

osád 

5881 

Sponzorské dary, 2%, vklady 

zakladateľov 
Materiálna pomoc, kurzy  778 

SPOLU:  9251 
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