
Prieskum prínosov MNO 
v riešení krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR  PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

ZBER DÁT ZA MESIAC AUGUST 2022 (obdobie: 01.08.- 31.08.2022) 



Základné informácie
PREČO ZBIERAME DÁTA?

Cieľom zberu dát je zmapovať prínos MNO v riešení krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine v oblasti humanitárnej pomoci, integrácie Ukrajincov, ako aj mieru zapojenia 
dobrovoľníkov, či sumy, ktoré MNO vyzbierali prostredníctvom finančných zbierok. Vzhľadom na fakt, že zber dát prebieha v mesačných intervaloch, budeme mapovať 
trendy a vývoj pomoci MNO v časovom oblúku trvania vojenského konfliktu na Ukrajine. 

KOMU A ČOMU BUDÚ DÁTA SLÚŽIŤ? 

Spracované a vyhodnotené dáta budú predložené predsedovi vlády SR Eduardovi Hegerovi na pravidelných rokovaniach Vlády SR, na ktorých splnomocnenec vlády SR 
pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač pravidelne informuje o prínosoch MNO v riešení krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine. Súčasne budú dáta slúžiť pre lepšie 
nastavenie finančného rámca a pôdorysu oprávnených činností pre program EÚ CARE. Program EU CARE umožní MNO refinancovať náklady činnosti a poskytnuté 
služby, ako aj náklady na dobrovoľníkov, ktoré MNO od začiatku vojny na Ukrajine vynaložili.

ODKEDY ZBIERAME DÁTA? 

Prvý  zber dát sme zrealizovali  v mesiaci máj 2022 za obdobie marec až apríl 2022. Druhý zber dát sme realizovali v júni 2022 za mesiac máj 2022. Tretí zber dát je z 
júna 2022, štvrtý zber sa realizoval za mesiac júl a výsledky piateho zberu dát za mesiac august 2022 nájdete v priloženej prezentácii.  

AKO PREBIEHA ZBER DÁT? 

Zber dát prebieha formou dotazníkového prieskumu na základe mailového oslovenia a osobných telefonických konzultácií so zástupcami MNO. Aktuálne dáta 
vyhodnocujeme samostatne a súčasne ich porovnávame s výsledkami predchádzajúcich zberov dát

AKO SME VYBERALI ORGANIZÁCIE, KTORÉ SME OSLOVILI? 

Zoznam oslovených MNO sme zostavili na základe rešeršných prác, monitoringu sociálnych sietí, komunikácie a konzultácií s Komorou MNO a vybranými platformami 
MNO, ako aj monitoringu stretnutí so zástupcami MNO k možnostiam financovania aktivít MNO na pomoc Ukrajine cez Program EÚ CARE. Zoznam priebežne 
aktualizujeme na základe informácií z terénu a našich respondentov.

V AUGUSTE 2022 OSLOVILI cca 90 

ODPOVEDALO NÁM 66 ORGANIZÁCIÍ 



Dáta do prieskumu poskytli organizácie

Ambrela |  Adra Slovensko | Nadácia Integra | Človek v ohrození | Selezianí don Bosca | Step-in | Depaul | Leap n.o., | Áno pre život, n.o. |  Centrum pre 

výskum etnicity a kultúry | Centrum sociálnych služieb KA |Centrum dobrovoľníctva BB | Dialoge centre n.o. | Dobrovoľná civilná ochrana o.z. |  Fórum 

života| Integračne centrum Košického kraja - Nadácia Dedo | Karpatská nadácia - Spoločnosť Minoritas - OZ Podaj ďalej | Koinonia sv. Jána Krstiteľa | 

Komunitná nadácia Bardejov | Komunitná nadácia Liptov | Komunitná nadácia Zdravé mesto |Liga za ľudské práva| LEAF  Machaon International | 

Mareena | Nadácia Pontis | Nitrianska komunitná nadácia ( COMIN) / Návrat o.z.  | NODAM - Združenie detí a mládeže | OZ Maják nádeje | OÁZA – nádej 

pre život, n,o., Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií | Pokoj a dobro | Post Bellum SK | Prešovské dobrovoľnícke centrum | Platforma rodín so 

zdravotným znevýhodnením | Panthfinder, | Slovenská humanitná rada | Slovenská katolícka charita / Bratislavská arcidiecézna charita, Arcidiecézna 

charita Trnava, Diecézna charita Nitra, Diecézna charita Žilina, Diecézna charita Rožnava, Diecézna charita Banská Bystrica, Spišská diecézna charita, 

Greckotatolická charita Prešov, Arcidiecézna charita Košice, Gréckokatolická epercjiálna charita Košice| Slovenský Červený kríž | Slovenský skauting, o.z. | 

SOSNA |  Spolka | Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku |Svetielko pomoci | Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti | 

TENENET o.z. | Ukrainska Spilka a Camp Žilina | Úsmev pre druhých, o.z. | Ústredie diakonia Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (cirkevné zbory: 

Ďurkov, Hraň, Bister, Tušice, Malý Kamenec, Oborín, Palín a Lastomír ) | V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | Vaša charita, n.o. | WeBelka, n.o. 

| ZÁHRADA - centrum nezávislej kultúry, n.o. | Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Ďakujeme



Miesta pôsobenia zapojených MNO

Lokálna úroveň: Banská Bystrica, Bratislava, Demjata, Družstevná pri Hornáde, Dunajská Streda, 
Gabčíkovo, Gerlachov, Humenné, Kamenica nad Hronom, Košice, Košický samosprávny kraj, Krupina, 
Levice, Liptovský Hrádok, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Opatovská Nová 
Ves, Piešťany, Prešov, Rajecké Teplice, Rohovce, Rožňava, Senica, Šurany, Trenčín, Trnava, Trstená, 
Ubľa, Veľké Slemence, Vyšné Nemecké, Zvolen, Žilina,

Okresná úroveň: okres Bardejov, okres Poprad, okres Zvolen, okres Banská Bystrica, 

Regionálna úroveň: Banskobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský 
samosprávny kraj

Národná úroveň: celé územie SR 

Na Ukrajine: Mukačevo, Žitomir, Ternopiľ, Talne, Khust, západná Ukrajina - Zakarpatská oblasť



Aktivity mimovládnych neziskových organizácií pri pomoci Ukrajinkám a Ukrajincom
Monitorovacie obdobie: Február - August 2022



Aktivity mimovládnych neziskových organizácií pri pomoci Ukrajinkám a Ukrajincom
Monitorovacie obdobie: Február - August 2022



Aktivity mimovládnych neziskových organizácií pri pomoci Ukrajinkám a Ukrajincom
Monitorovacie obdobie: Február - August 2022



Dotazníkový prieskum zapojenia neziskových organizácii pri realizácií aktivít riešenia krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine
Monitorovacie obdobie : 01.08 – 30.08.2022 
Do zberu dát sa zapojilo 66 organizácií



Aktivity mimovládnych neziskových organizácií pri pomoci Ukrajinkám a Ukrajincom
Monitorovacie obdobie: FEBRUÁR – AUGUST 2022



Aktivity mimovládnych neziskových organizácií pri pomoci Ukrajinkám a Ukrajincom
Monitorovacie obdobie: FEBRUÁR – AUGUST 2022



Dotazníkový prieskum zapojenia neziskových organizácii pri realizácií aktivít riešenia krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine
Monitorovacie obdobie : 01.08 – 31.08.2022 do zberu dát sa zapojilo 66 organizácii 

Iné činnosti : zorganizovanie čaju o piatej na témy vybrané ľuďmi z Ukrajiny, tábory pre deti, voľnočasové aktivity, naskladňovanie humanitárnej 
pomoci, vyhľadávanie, nákup a odovzdanie ochranného materiálu Ukrajine, denná starostlivosť o deti  



Dotazníkový prieskum zapojenia neziskových organizácii pri realizácií aktivít riešenia krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine
Monitorovacie obdobie : 01.08 – 31.08.2022 do zberu dát sa zapojilo 66 organizácii 

Iné činnosti : detský letný tábor - nad rámec hodín, ktoré boli venované jazykovému vzdelávaniu, výskum a správa grantového programu Dobrí susedia, príprava darovacej kampane
platená logistika a preprava, fundraisingové aktivity, koordinácia pomáhajúcich organizácií v BB, denná starostlivosť o deti koordinácia skautských letných táborov pre UA deti,úprava 
priestorov pre utečencov, najmä deti



ĎAKUJEME VŠETKÝM MNO, KTORÉ SVOJIMI ODPOVEĎAMI PRISPELI 
K PRIESKUMU. ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ NAĎALEJ POMÁHAJÚ. 

Na zbere dát o prínosoch MNO sa podieľajú zamestnanci ÚSV ROS: 
Alena Petrželková, Alexandra Poláková, Skarlet Ondrejčáková, Katarína Valovičová, Nadežda Bilčíková, 
Miroslava Dujičová, Barbara Gindlová, Jana Gažúrová, Katarína Pálková, Hana Mravcová, Tomáš Winkler, Miroslav Zwiefelhofer, Tatiana Vaníková, Linda Zuzčáková.

 


