
Prieskum prínosov MNO 
v riešení krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR  PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

ZBER DÁT ZA MESIAC JÚN 2022 (obdobie: 01.06.- 30.06.2022) 



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 sme realizovali 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 výsledky nájdete v tomto materiály. 

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.

KOĽKO ORGANIZÁCIÍ SME V JÚNI 2022 OSLOVILI? 126

KOĽKO ORGANIZÁCIÍ V JÚNI  2022 ODPOVEDALO?  60



Oslovené organizácie-126 MNO

ADRA / Ambrela / Áno, pre život! / Arcidiecézna charita Košice / Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) / Bratislavská 
arcidiecézna charita / BERKAT SLOVENSKO o.z. / Bystriny / Centrum dobrovoľníctva, n.o. / Centrum komunitného organizovania (CKO) / 
Úsmev pre druhých / Klub Prieskumník Pathfinder / Centrum podtatranskej pomoci Ukrajine / Centrum pre filantropiu n.o. / Centrum 
sociálnych služieb KA / CVEK / Človek v ohrození / De Paul / Diecézna charita Rožňava / Dobrovľná civilná ochrana / Domka - Združenie 
saleziánskej mládeže / ETP Slovensko / Evanjelická diakonia / Familiaris / Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice / Greckokatolícka 
charita Prešov / Horská služba Malá Fatra / Charita / Ipčko, o. z. /  Karpatská nadácia / KC RI, n.o. /duplicita viď Rómsky inštitút Naďa / 
Koinonia Ján Krstiteľ / Komunitná nadácia Bardejov / Komunitná nadácia Liptov / Komunitná nadácia Zdravé mesto / Kto pomôže 
Ukrajine / Leaf / Liga za ľudské práva / Lion Club Casovia Košice / Luara, združenie mladých / Mafu / Magna / Maják nádeje / Maltézska 
pomoc Slovensko / Mareena / Nadácia DEDO / Nadácia Integra / Nadacia Milana Dubca / Nadácia Milana Šimečku / Nadácia Pontis / 
Návrat / Nezábudka, n.o. / Nezávislá platforma SocioFórum / Nitrianske centrum dobrovoľníctva / NODAM - Združenie detí a mládeže / 
o.z. Rozmanita / Občianska agentúra komunitného rozvoja 1317 / Odyseus / Pastoračné centrum Anny Kolesárovej, Vysoká nad Uhom / 
Platforma dobrovoľnícky centier / Pokoj a dobro - pomoc núdznym / Post Bellum / Prešovské dobrovoľnícke centrum / Pro Bibliothecae 
/ Rada mládeže Slovenska/ Rada pre práva dieťaťa / RESC Nové Zámky / Rímskokatolícka farnost sv. Alžbety Košice / Rómsky Inštitút - 
Roma Institute n.o. / Rozmanita / Saleziáni / SDB a STEP-IN / SENIORKA n.o. / SFPA - Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku / 
Slovenská humanitná rada / Slovenská katolícka charita / Slovenský Červený kríž / Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská 
Štiavnica / Slovenský skauting / SOSNA / Spišská katolícka charita / Spolka / Spolok medikov mesta Košice / Spolok sv. Vincenta de Paul 
na Slovensku / SVETIELKO POMOCI n.o. / Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť / Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti / Ťahanovská záhrada / Tatry pomáhaju Ukrajine (Tatranský Parlament o.z.) / 
Tenenet / TNDC - Trenčianske dobrovoľnícke centrum o.z. / TOTO! - kultúrne ihrisko / Trenčianska nadácia / Ukraine-Slovakia SOS -  SME 
SPOLU / Ústredie diakonie RKC na Slovensku / V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže / Vagus / Vasa charita, n.o./ Východné 
pobrežie / WeBelka, n. o. / ZÁHRADA - centrum nezávislej kultúry, n.o. / Združenie kresť. spoločenstiev mládeže /



Dáta do prieskumu poskytlo 60 organizácií 

Vaša charita, n.o. /  WeBelka, n. o. / ZÁHRADA - centrum nezávislej kultúry, n.o. / Prešovské dobrovoľnícke centrum / 
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Trstená / Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií / NODAM - 
Združenie detí a mládeže / Pokoj a dobro - pomoc núdznym / Svetielko pomoci / Spolok sv. Vincenta de Paul na 
Slovensku / Spolok medikov mesta Košice / SOSNA / Szlovákiai Magyar Cserkészszovetség - Zväz skautov maďarskej 
národnosti / Dobrovoľná civilná ochrana o.z. / TNDC - Trenčianske dobrovoľnícke centrum o.z. / CVEK / De Paul / 
STEP-IN Civic Association / Laura, združenie mladých / Bratislavská arcidiecézna charita / Ťahanovská záhrada / 
Tenenet / Úsmev pre druhých / Centrum sociálnych služieb KA / Ústredie diakonie reformovanej kresťanskej cirkvi na 
Slovensku / Áno pre život, n. o. / Pastoračné centrum Anny Kolesárovej / Centrum komunitného organizovania / Oáza 
- nádej pre nový život, n.o. / Rómsky Inštitút - Roma Institute, n.o./ OZ Maják nadeje,Kovaćska 48,Košice / POST 
BELLUM SK / Gréckokatolícka charita Prešov / Evanjelická diakonia (Misijné stredisko Matejková + Agapé, ubytovacie a 
školiace stredisko, účelové zariadenie ECAV) / Integračné dentrum Košice / Nadácia Dedo / Návrat o.z. / Koinonia Ján 
Krstiteľ Vyšný Klátov / Komunitná nadácia Liptov / Karpatská nadácia / Forum života, n.o. / Komunitná nadácia Zdravé 
mesto / Equita o.z. / Komunitná nadácia Bardejov / Nadácia Integra / Slovenská humanitná rada / Nadacia Dubec - 
Camp Žilina - Ukrainska Spilka / Navrat o.z. / Nadácia Pontis / Združenie kreťanských spoločenstiev mládeže / 
Arcidiecézna charita Košice / Klub Prieskumník Pathfinder / Centrum dobrovoľníctva, n.o. / Platforma rodín detí so 
zdravotným znevýhodnením / Slovenský Červený kríž / Nezávislá platforma Socioforum / Machaon International / 
SPOLKA občianske združenie / Slovenský skauting / Pro Bibliothecae / Nadácia otvorenej spoločnosti / 

ĎAKUJEME !!!



Aktivity mimovládnych neziskových organizácií pri pomoci Ukrajinkám a Ukrajincom
Monitorovacie obdobie: FEBRUÁR – JÚN 2022
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Počet zapojených dobrovoľníkov

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



Dotazníkový prieskum zapojenia neziskových organizácii pri realizácií aktivít riešenia krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine
Monitorovacie obdobie : 01.06 – 30.06.2022
do zberu dát sa zapojilo 60 organizácii z 126 oslovených

Finančné zbierky 691 078,89 €
Humanitárna pomoc  celkom na  UA a Slovensko spolu  ( v tonách ) 962,03
* Humanitárna pomoc distribuovaná na Ukrajine  ( v tonách ) 897,79
* Humanitárna pomoc pre Ukrajincov na Slovensku ( v tonách) 64,04
Počet dobrovoľníkov na činnostiach spojených s riešením krízy 1284,00
Dobrovoľnícke činnosti (osobohodinách) 30 017,00
Integračné činnosti (osobohodinách ) 43 366,00



Dotazníkový prieskum zapojenia neziskových organizácii pri realizácií aktivít riešenia krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine
Monitorovacie obdobie : 01.06 – 30.06.2022
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Dotazníkový prieskum zapojenia neziskových organizácii pri realizácií aktivít riešenia krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine
Monitorovacie obdobie : 01.06 – 30.06.2022
do zberu dát sa zapojilo 60 organizácii z 126 oslovených

Iné činnosti: sklad materiálovej pomoci, pomoc pri starostlivosti o maloleté deti, pastorálna starostlivosť
zber, triedenie humanitárnej pomoci, upratovanie ubytovacích kapacít a poradenských centier, spájanie rodín - RFL/Restoring Family Links, 
testovanie na ochorenie Covid-19



Dotazníkový prieskum zapojenia neziskových organizácii pri realizácií aktivít riešenia krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine
Monitorovacie obdobie : 01.06 – 30.06.2022
do zberu dát sa zapojilo 60 organizácii z 126 oslovených



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.

 


