
 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti mapuje prínos mimovládnych 

neziskových organizácií (MNO) v čase riešenia krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine v oblastiach 

humanitárnej pomoci, dobrovoľníckej činnosti, integrácie a finančných zbierok. Prvý zber dát sa 

uskutočnil v mesiaci máj 2022. Prieskum doteraz priniesol dáta za štyri časové obdobia (od 

vypuknutia krízy do 30. apríla 2022; za mesiace máj, jún a júl  2022) a pokračuje v mesačných 

intervaloch. Pomáha nielen zreflektovať aktuálny stav, ale  súčasne zaznamenáva trendy a vývoj 

pomoci MNO.  

Metodický rámec 

Zber dát prebieha formou dotazníkového prieskumu na základe e-mailového a telefonického 

oslovenia zástupcov MNO. Zoznam zahrnutých organizácií bol zostavený prostredníctvom rešerše ich 

činností a priebežne ho aktualizujeme na základe informácií z terénu a od oslovených respondentov. 

Počet oslovených organizácií bol v júli znížený po zohľadnení responzivity oslovených organizácií. 

Mesiac júl 2022 

Za mesiac júl bolo oslovených 76 organizácií, z ktorých odpovede poskytlo 66 (zoznam oslovených 

a zapojených organizácií v prílohe tohto emailu). Dáta jednoznačne poukazujú na zmenu trendu 

vývoja pomoci.  V oblasti integračnej činnosti evidujeme postupný odklon od dobrovoľníckej činnosti 

a príklon ku kvalifikovanej platenej práci s cieľom systematickej integrácie odídencov z Ukrajiny. 

Množstvo humanitárnej pomoci v mesiaci júl stúplo oproti mesiacu jún až dvojnásobne. Naopak 

trendy v oblasti dobrovoľníckych činností, ako aj finančných zbierok, sú naďalej v poklese.  

Humanitárna pomoc 

V porovnaní s mesiacom jún 2022 hodnota humanitárnej pomoci v júli 2022 výrazne stúpla z 962,03 

ton na 2002,38 ton. V  júli 2022 bolo zo strany zapojených MNO zabezpečených celkom 2002,38 ton 

humanitárnej pomoci. Z toho 574,48 ton humanitárnej pomoci bolo distribuovaných na Ukrajinu a 1 

427,90 ton bolo distribuovaných utečencom nachádzajúcim sa na Slovensku.  

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu a humanitárna pomoc pre Ukrajincov na Slovensku 

V rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu najväčší objem predstavovala potravinová pomoc 427,52 

ton a materiálna pomoc v objeme 125,46 ton (šatstvo, deky, spacáky, drogéria a iné). Distribuovaný 

zdravotnícky materiál predstavoval 21 ton pomoci. Iný typ pomoci (variče, matrace, postele) 

predstavoval v mesiaci jún 0,5 tony.  Humanitárna pomoc distribuovaná prostredníctvom MNO 

Ukrajincom na Slovensku predstavuje hlavne potravinovú (1022,43 ton) a materiálnu pomoc 

(334,88 ton), ako aj zdravotnícky materiál 27,79 ton - ďalej iná a bližšie nešpecifikovaná pomoc v 

objeme 42,80 ton.  

Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícka činnosť 

V porovnaní s mesiacom jún 2022 počet spolupracujúcich dobrovoľníkov, zapojených 

prostredníctvom MNO, klesol z 1284 na 1053 zapojených dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

Dobrovoľníci za mesiac júl 2022 odpracovali celkovo 28 183 osobohodín práce, zameranej na: 

humanitárnu pomoc, bližšie nešpecifikovanú dobrovoľnícku činnosť, integračnú činnosť, koordináciu 

a zabezpečenie ubytovania, administratívne činnosti, psycho-sociálnu pomoc, zabezpečenie stravy, 

logistiku a dopravu, iné druhy dobrovoľníckej činnosti, právnu pomoc a poradenstvo, tlmočenie a 

zdravotnú starostlivosť. V rámci kategórie „Iné“ boli zabezpečované dobrovoľnícke činnosti ako 

napríklad denný prímestský tábor pre deti, práca s deťmi, workshopy, programy pre Ukrajincov a o 

Ukrajine, príprava Benefičného behu a Benefičného športového dňa s účasťou ľudí z Ukrajiny.  



 

 

Integrácia 

Júlový zber dát ukázal, že platení experti a expertky zo 66 organizácií celkovo odpracovali takmer 62 

tisíc osobohodín v rámci integračných činností. Zatiaľ najväčší počet odpracovaných hodín od 

začiatku zberu dát predstavuje systematická integračná činnosť zameraná na široké spektrum 

integračných aktivít (napr. psychologické, zdravotné, azylové a právne poradenstvo, či sociálna 

starostlivosť a služby). Medzi ďalšie integračné aktivity patrí úprava a skrášľovanie priestorov pre 

utečencov (najmä deti) v utečeneckých centrách, prevádzkovanie databázy dobrovoľníkov, 

fundraisingové aktivity, príprava detských letných táborov, sprostredkovanie a darovanie použitej 

výpočtovej techniky (notebooky a PC) a koordinácia pomoci pre osoby so zdravotným postihnutím. 



 

Orientačná mapa pôsobnosti MNO zapojených do zberu dát1 

 

                                                           
1 Lokálna úroveň SR: 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 SR: okres Bardejov, okres Poprad, okres Zvolen, okres Banská Bystrica 

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

Národná úroveň SR: celé územie SR  

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


