
 

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky 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 sumárne priniesol dáta zo šiestich časových 

období (od vypuknutia krízy do 30. apríla; za mesiace máj, jún, júl, august a september) a pokračuje  

v mesačných intervaloch. Pomáha reflektovať aktuálny stav a súčasne zaznamenáva trendy a vývoj 

pomoci MNO. Uvedená správa reflektuje a opisuje zozbierané dáta za mesiac september 2022.  

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 septembri upravený zohľadňujúc responzivitu všetkých organizácií. 

Septembrový zber dát bol fokusovaný primárne na humanitárnu pomoc, dobrovoľníctvo, integráciu 

a finančné zbierky. Štruktúra zberu prešla aktualizáciami - reflektujúc zmenu štruktúry pomoci MNO.  

1. Doplnili sme novú sekciu pri humanitárnej pomoci na Slovensku aj na Ukrajine – hodnota 

humanitárnej pomoci v EUR, kde sa pýtame na peňažné vyčíslenie humanitárnej pomoci.  

2. Sekcia Integrácia sa doplnila o názov PLATENÉ ČINNOSTI, keďže sa v tejto časti pýtame len na 

aktivity realizované v rámci integrácie – vykonávané platenými osobami (nie dobrovoľníkmi). 

*** 

Poznámka k interpretácii dát. Je potrebné brať na zreteľ, že údaje, ktoré sú v rámci septembrového 

zberu dát zozbierané (reportované), pochádzajú aj od iných/novo-zapojených organizácií. Nakoľko 

zoznam reportujúcich organizácií nie je stály, vplýva to aj na výsledné dáta. Prípadné výrazné nárasty 

alebo poklesy možno pripísať aj formám a typológií poskytovanej pomoci nových organizácií.  

Mesiac september 2022 

V mesiaci september sme oslovili sumárne 105 organizácií, z ktorých odpovede poskytlo 63 (zoznam 

oslovených a zapojených organizácií v prezentácii výsledkov zberu). Dáta jednoznačne poukazujú na 

signifikantnú zmenu trendu vývoja pomoci. V oblasti integračnej činnosti evidujeme systematický 

odklon od dobrovoľníckych aktivít a príklon ku kvalifikovanej platenej práci s cieľom systematickej 

integrácie odídencov z Ukrajiny (integračné činnosti v mesiaci september dosiahli najvyššie čísla od 

začiatku zberu dát). Ďalšia evidovaná zmena, ktorá vo vývoji pomoci zo strany MNO nastala, je 

razantný pokles distribúcie humanitárnej pomoci. V septembri bola poskytnutá humanitárna pomoc 

v sumárnej tonáži 595,30 ton. Množstvo humanitárnej pomoci v mesiaci september kleslo oproti 

mesiacu august o 749,17 ton, čo predstavuje pokles oproti mesiacu august o vyše 50%. V oblasti 

finančných zbierok evidujeme pokles na najnižšiu úroveň od začiatku zberu dát. Za mesiac september 

evidujeme celkový objem finančnej pomoci zo strany MNO vo výške 275 498,36 €, čo predstavuje 

kumulatívny mesačný pokles o 471 152,16 €. Trendy v oblasti dobrovoľníckych činností sú aj naďalej  

v medzimesačnom poklese – sú na najnižšej úrovni od začiatku zberu dát. V septembri evidujeme 

približne 683 dobrovoľníkov zapojených cez MNO (dlhodobo klesajúca tendencia). 

Finančné zbierky  

Celkový finančný obnos (monitorovacie obdobie február – september 2022), ktorý MNO vyzbierali na 

pomoc odídencom z Ukrajiny, predstavuje spolu 15 786 945,36 €. V mesiaci september evidujeme 

finančné zbierky vo výške 275 498,36 €. Dáta poukazujú na razantnú zmenu v trende pomoci. Objem 



 

(v septembri) vyzbieraných financií potvrdil kontinuálne klesajúci trend v oblasti finančných zbierok 

(výnimkou bol mesiac august). V medzimesačnom porovnaní možno považovať pokles oproti augustu 

o 471 152,16 € za signifikantný - pričom objem finančných zbierok, ktorý evidujeme v septembri, 

vykazuje najnižšie čísla od začiatku zberu dát.  

 

 

 

Humanitárna pomoc 

V mesiaci september bolo zo strany zapojených MNO (re)distribuovaných 595,30 ton humanitárnej 

pomoci. V porovnaní s mesiacom august (1 344,47 ton) hodnota humanitárnej pomoci v septembri 

klesla o 749,17 ton. Sumárnu tonáž diferencujeme na pomoc Ukrajincom: na Slovensku a na Ukrajine. 

Spolu 84,13 ton humanitárnej pomoci bolo distribuovaných pre Ukrajincov na Slovensku – hodnota 

pomoci je odhadovaná na 128 151,12 €. Ukrajincom/Ukrajinkám nachádzajúcim sa na území Ukrajiny 

bolo distribuovaných 511,17 ton humanitárnej pomoci - hodnota je odhadovaná na 1 271 093 €. 

Porovnávajúc výsledky zberu dát za september s predchádzajúcimi mesiacmi možno konštatovať 

postupný odklon od humanitárnej formy pomoci – dlhodobo klesajúca tonáž je toho ukazovateľom.  

 

 



 

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu a humanitárna pomoc pre Ukrajincov na Slovensku 

V rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajincov na Ukrajine najväčší objem predstavovala potravinová 

pomoc 456,54 ton a materiálna pomoc v objeme 33,83 ton (šatstvo, deky, spacáky, drogéria a iné). 

Distribuovaný zdravotnícky materiál predstavoval 20,80 ton pomoci.  

Humanitárna pomoc distribuovaná prostredníctvom MNO Ukrajincom na Slovensku predstavuje 

hlavne potravinovú pomoc (52,37 ton) a materiálnu pomoc (29,89 ton), ako aj zdravotnícky materiál 

(0,67 tony) - ďalej iná/nešpecifikovaná pomoc v objeme 1,2 tony.  

 

Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícka činnosť 

V porovnaní s mesiacom august počet spolupracujúcich dobrovoľníkov, zapojených prostredníctvom 

MNO, klesol z 1 015 na 683 zapojených dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, čo predstavuje najnižší počet 

zapojených dobrovoľníkov od začiatku krízy. Dobrovoľníci v mesiaci september odpracovali celkovo 

14 465 osobohodín dobrovoľníckej práce, zameranej na: humanitárnu pomoc, psychologicko-sociálnu 

činnosť, zabezpečenie ubytovania, administratívne činnosti, sociálnu pomoc, zabezpečenie stravy, 

logistiku, dopravu, tlmočenie, právnu pomoc, poradenstvo a zdravotnú starostlivosť. V rámci 

kategórie „Iné“ boli zabezpečované dobrovoľnícke činnosti, ako napr. denné tábory pre deti, práca s 

deťmi, workshopy či programy pre Ukrajincov o Ukrajine. Oproti mesiacu august (23 444 osobohodín) 

klesol počet odpracovanej dobrovoľníckej práce o 8 979 osobohodín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Integrácia/Integračná činnosť 

Septembrový zber dát ukázal, že platení experti a expertky z vyše 63 organizácií celkovo odpracovali 

68 606 osobohodín práce v rámci integračných činností. V oblasti integračnej činnosti badať zreteľný 

nárast oproti predchádzajúcim mesiacom – pričom počet odpracovaných osobohodín práce vykazuje 

najvyššie čísla od vypuknutia krízy. Oproti mesiacu august (50 417 osobohodín) badať zreteľný nárast 

až o 18 189 osobohodín práce. Zatiaľ najväčší počet odpracovaných osobohodín od začiatku zberu 

dát predstavuje systematická integračná činnosť zameraná na široké spektrum integračných aktivít 

(napr. psychologické, zdravotné, azylové, právne poradenstvo, či sociálna starostlivosť a služby). 

Medzi ďalšie integračné aktivity patrí úprava a skrášľovanie priestorov pre utečencov (najmä pre deti) 

v utečeneckých centrách, prevádzkovanie databáz dobrovoľníkov, fundraisingové aktivity, príprava 

denných táborov pre deti, sprostredkovanie  použitej výpočtovej techniky (notebooky a PC) a pomoc 

pre osoby so zdravotným postihnutím. 

 

 



 

 

Integračná činnosť v parciálnom vyjadrení1 

Integračná činnosť predstavovala v mesiaci september primárnu formu pomoci zo strany zapojených 

MNO. Osobohodiny uvedené v číselných porovnaniach a sumarizáciách sú vyjadrením platenej práce 

v zmysle platných právnych predpisov. V parciálnom vyjadrení integračnú činnosť rozdeľujeme podľa 

jej typológie. Zber dát za mesiac september poukázal, že najviac – až 17 911 osobohodín práce bolo 

vynaložených na poradenstvo (psychologické, azylové, právne, zdravotné a iné formy pomoci). 

Nasleduje bližšie nešpecifikovaná forma pomoci vo výške 11 038 osobohodín práce. Rovnaká razancia 

bola kladená na oblasť sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti vo výške 7 179 osobohodín práce. 

Nasledujú integračné činnosti ako koordinácia zabezpečenia bývania (5 855 osobohodín), zdravotná 

starostlivosť (5 302 osobohodín), pomoc pri vzdelávaní detí (4 936,5 osobohodín) a iná pomoc. 

*** 

Sumárne možno považovať počet odpracovaných osobohodín v oblasti integračnej činnosti vo výške 

68 606,5  osobohodín za najvyšší dosiahnutý ukazovateľ v rámci zberu, ktorý predefinoval doterajšie 

trendy v pomoci. Na základe uvedených dát možno konštatovať, že novým trendom v pomoci zo 

strany MNO je snaha systematicky integrovať Ukrajincov a Ukrajinky na území Slovenskej republiky. 

  

                                                           
1 Nie dobrovoľnícke činnosti, ale platené činnosti v zmysle nižšie uvedených kategórií. 



 

Orientačná mapa pôsobnosti MNO zapojených do zberu dát2 

 

                                                           
2 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 


