
 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) začal mapovať prínos 

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

s osobitým zreteľom na oblasti humanitárnej pomoci, dobrovoľníckej činnosti, integrácie 

a finančných zbierok. Pilotné zbery dát sa uskutočnili v mesiacoch február, marec a apríl 2022. 

Prieskum pokračuje v pravidelných (mesačných) intervaloch. Zber dát pomáha reflektovať aktuálny 

stav krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine, taktiež súčasne zaznamenáva trendy a vývoj pomoci MNO.  

Metodický rámec 

Zber dát prebieha formou (online) 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 bude v rámci zberu dát na mesačnej báze prehodnocovaný. 

Mesiac máj 2022 

Za mesiac máj (obdobie: 01.05.- 31.05.2022) bolo oslovených 111 organizácií, z ktorých odpovede 

poskytlo 52. Nižšiu responzivitu na dotazníkový prieskum možno pripísať aktuálnej časovej záťaži 

oslovených organizácií. V nasledujúcich mesiacoch očakávame stúpajúci trend responzivity na zaslaný 

dotazník. Zozbierané dáta poukazujú na zmenu trendu vývoja pomoci. V prípade finančných zbierok 

možno badať klesajúci trend. V mesiaci máj predstavoval celkový objem finančných zbierok 

2 158 025,17 €. Oproti predchádzajúcim mesiacom - apríl (5 030 671,00 €) a marec (6 432 182,00€) – 

možno badať signifikantný pokles objemu vyzbieraných finančných prostriedkov, tzn. príklon k iným 

formám pomoci. V oblasti dobrovoľníctva badať zvýšený nárast osobohodín venovaných integračnej 

činnosti (46 601 osobohodín) oproti predchádzajúcim mesiacom. Možno konštatovať, že pomoc sa 

modifikovala zo všeobecnej (dobrovoľníckej a finančnej) na pomoc s vyššou pridanou hodnotou.  

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu a humanitárna pomoc pre Ukrajincov na Slovensku 

Množstvo distribuovanej humanitárnej pomoci v máji aj naďalej vykazuje vysoké čísla. V mesiaci máj 

bolo sumárne distribuovaných 1 425,44 ton humanitárnej pomoci, z toho: potravinová pomoc 

v objeme 1090,36 ton, materiálna pomoc v objeme 322,31 ton – zdravotnícky a iný typ pomoci 

v objeme 12,78 ton. V porovnaní s mesiacmi február až marec možno badať zmenu v type pomoci – 

v mesiaci máj sa väčšia razancia kládla na potravinovú a materiálnu pomoc (šatstvo, deky, spacáky, 

drogéria) – pokles badať aj v oblasti bližšie nešpecifikovanej pomoci a zdravotníckeho materiálu.    

 



 

Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícka činnosť 

V mesiaci máj evidujeme v oblasti dobrovoľníckej činnosti postupný odklon od všeobecnej a bližšie 

nešpecifikovanej pomoci, pričom v mesiacoch február až apríl predstavovala práve všeobecná, 

nešpecifikovaná pomoc dominantný typ dobrovoľníckej činnosti (232 286 osobohodín). Zreteľný 

je príklon ku kvalifikovanej a systematickej integrácií odídencov z Ukrajiny (46 601 osobohodín). 

V porovnaní s mesiacmi február až apríl 2022 počet spolupracujúcich dobrovoľníkov, zapojených 

prostredníctvom MNO, klesol z 6 944 na 4 380 zapojených dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek. 

Dobrovoľníci za mesiac máj 2022 odpracovali celkovo 45 963 osobohodín dobrovoľníckej práce.  

 

Integrácia 

Májový zber dát ukázal, že dobrovoľníci a platení experti a expertky z 52 organizácií celkovo 

odpracovali takmer 47 tisíc osobohodín (46 601) v rámci integračných činností. Zatiaľ najväčší počet 

odpracovaných hodín od začiatku zberu dát predstavuje systematická integračná činnosť zameraná 

na široké spektrum integračných aktivít. Medzi integračné aktivity patrí koordinácia a zabezpečenie 

bývania, pravidelné poskytovanie materiálnej a potravinovej pomoci, rôzne druhy poradenstva, 

tlmočenie,  jazykové a sociálne služby,  sociálna starostlivosť, právne poradenstvo, zabezpečenie 

komunitnej činnosti, pomoc pri hľadaní zamestnania, pomoc pri vzdelávaní detí a dospelých, rozvoj 

mladých ľudí, zdravotná starostlivosť či príprava rôznych manuálov pre integráciu odídencov.  

 

 

 

 

 



 

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 


