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PRÍHOVOR RIADITEĽA

Keď sme pred ôsmymi rokmi štartovali projekt darcovského portálu, mali
sme v srdci túžbu pomáhať a v hlavách plán na transparentnú a efektívnu
platformu na sprostredkovanie pomoci medzi darcom a príjemcom. Verili
sme tomu, že internet, vďaka jeho rastúcej penetrácii, je tým nástrojom,
ktorý odbúra časové a priestorové bariéry darcovstva.
Rozhodnutie nebudovať charitatívnu inštitúciu postavenú na právomociach jednotlivcoch, ale na
vôli ľudí, sa oplatilo. Na ĽudiaĽuďom.sk neexistuje „rada“, ktorá by posudzovala, kto má väčší či
menší nárok na pomoc. Ide o unikátny otvorený systém, v ktorom má toto právo darca. Ale niet
práva bez povinnosti – je tak na darcovi, aby si preveril, komu chce pomôcť, prečítal výzvu, slová
jej overovateľa a vybral, akou sumou pomôže. Nikto iný to za neho neurobí, takúto slobodu má
darca len u nás. Odmenou za túto snahu nech mu je, že 100% darov dávame príjemcom
a neberieme si ako organizácia žiadne poplatky.
Budovať takto otvorený systém má vždy riziká a možnosti, aké poskytuje darcovský portál
ĽudiaĽuďom.sk, priťahujú aj ľudí s nečestnými záujmami. Máme nástroje na ich odhalenie a každý
pokus o podvod posúvame orgánom činným v trestnom konaní. Prečo to robíme?
Lebo krehký ekosystém nášho darcovského portálu považujeme za mimoriadne vzácny na to, aby
sme ho okliešťovali. Dary v celkovej hodnote 5,7 milióna eur od viac ako 91-tisíc darcov sú toho
dôkazom. Či presnejšie, dôkazom sú tisícky príbehov s dobrým koncom, alebo aspoň s menej
smutným príbehom. Vďaka za ne.

PhDr. Roland Kyška, Ph.D.
riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.
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TÍM ĽUDIAĽUĎOM.SK

SPRÁVNA RADA

DOZORNÁ RADA
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ČO JE
JE DARCOVSKÝ
DARCOVSKÝ PORTÁL
PORTÁL ĽUDIAĽUĎOM.SK
ĽUDIAĽUĎOM.SK
ČO

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk je unikátnym riešením, už ôsmy rok umožňuje ľuďom v
núdzi, hendikepovaným ľuďom, autorom zaujímavých projektov, aktivistom, neziskovým
organizáciám, samosprávam či školám zaregistrovať si tzv. výzvu – žiadosť o pomoc a získať
tak podporovateľov, efektívne s nimi komunikovať a dosiahnuť stanovený cieľ.
Hlavné ciele projektu:
 rozvoj efektívnej filantropie a dobročinnosti,


zvyšovanie transparentnosti v neziskovom sektore na Slovensku,



vytváranie dlhodobých vzťahov medzi darcami a príjemcami finančnej podpory,



zvýšenie spoločenského povedomia v oblasti filantropie,



skvalitnenie využitia internetového priestoru pre rozvoj filantropie,



snaha o odstránenie nedôvery medzi štátom, súkromnoprávnym sektorom
a neziskovou sférou.

Portál je charakteristický vysokou transparentnosťou, prináša zjednodušenie procesu registrácie
a publikovania výzvy, sprehľadnenie finančných tokov a vysokú úroveň kvality kontroly pre
darcov. ĽudiaĽuďom.sk je adresný, darca sa sám rozhodne, ktorú konkrétnu výzvu a v akej sume
si želá podporiť. Finančné prostriedky sú teda prideľované priamo darcami, nie rozdeľované
portálom.
ĽudiaĽuďom.sk sa od podobných projektov zásadne odlišuje funkcionalitou tzv. overenia výzvy.
Overenie vykonáva overovateľ - osoba, ktorá je dostatočne kredibilná a je akousi autoritou v
prostredí potenciálnych darcov. Overovateľ certifikuje príjemcu, čím potvrdzuje, že údaje
uvádzané príjemcom sú dôveryhodné, kvantifikuje jeho potrebu a účelnosť. Overovateľom sa
môže stať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, na základe schválenia prevádzkovateľom
portálu. Keďže portál je plne otvorený pre všetkých, ktorí finančnú pomoc potrebujú, overenia sú
veľmi dôležitou súčasťou celého systému.
Používateľovi v pozícii darcu portál ĽudiaĽuďom.sk umožňuje:
 prehľadnú databázu výziev fyzických aj právnických osôb,
 jednoduchú orientáciu podľa geografických, alebo tematických kritérií,
 možnosť výberu výzvy na základe ďalších kritérií, akými sú textový, fotografický,
či audiovizuálny obsah výzvy,
 okamžitú možnosť podpory vybranej výzvy prostredníctvom elektronického bankovníctva,
 vygenerovanie darcovskej zmluvy, ktorá ho oprávňuje o. i. aj dožiadať si vyúčtovanie
darovaných prostriedkov od príjemcu,
 možnosť výberu jednej alebo viacerých výziev, pričom si ich navolí ako do „košíka“ a
podporí ich naraz jednou platbou.
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Používateľovi v pozícii príjemcu portál ĽudiaĽuďom.sk umožňuje:
 zaregistrovať si výzvu – žiadosť o podporu a osloviť potenciálnych darcov,
 uverejniť dostatok informácií o sebe alebo o svojom projekte,
 stanoviť si cieľ a pokúsiť sa získať podporovateľov pre jeho naplnenie,
 získať overenie od overovateľa.
Súčasťou darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk je platobná infraštruktúra, pomocou ktorej sa
automaticky spracovávajú platby medzi darcami a príjemcami. Darca môže použiť platobné
tlačidlo väčšiny bánk na Slovensku, či zaplatiť prostredníctvom platobnej karty. V pravidelných
časových intervaloch (spravidla každých 14 dní, na začiatku mesiaca a následne v jeho polovici) sú
nakumulované dary zaslané príjemcovi na jeho bankový účet, ktorý uviedol do systému pri
registrácii.
Darujme.sk
Platobnú infraštruktúru darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk využíva aj systém Darujme.sk.
Prostredníctvom samostatných widgetov, platobných nástrojov, umožňuje neziskovým
organizáciám prijímať dary cez svoje webové stránky.
Celú sumu, ktorú sa darca rozhodne venovať v prospech výzvy, dostáva príjemca. Bankové
poplatky, ktoré súvisia s preposielaním darov od darcov k príjemcom hradí organizácia ĽUDIA
ĽUĎOM, n. o.
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ĎALŠIE SAMOSTATNÉ PLATFORMY Z DIELNE ĽUDIAĽUĎOM.SK

Celkový systém darcovského portálu dopĺňajú aj pridružené sekcie, ktoré fungujú ako
samostatné platformy:





blogová platforma
elektronické benefičné aukcie
dobrovoľníci
kamoši z webu

BLOG
Má za cieľ zaujať a motivovať existujúcich aj nových návštevníkov nášho webu. Využívajú ich často
samotní príjemcovia, ktorým dávajú možnosť poskytnúť viac informácií o svojom osude či výzve,
o nových udalostiach v ich životoch. Ďalšia skupina blogerov zas píše v prospech konkrétnej výzvy,
na ktorú sa snažia svojím príspevkom upozorniť, keď na jeho konci čitateľ nájde odkaz priamo na
konkrétnu výzvu na darcovskom portáli. Sú teda prostriedkom podpory – pútavým spôsobom
ako bloger šíri výzvu ďalej.
ELEKTRONICKÉ BENEFIČNÉ AUKCIE
Predstavujú výborný spôsob podpory výzvy inou formou, a to dražbou zaujímavého predmetu,
umeleckého diela, služby alebo zážitku. Celá vydražená suma putuje od vydražiteľa v prospech
výzvy príjemcu. Vďaka vzájomnému prepojeniu celého ekosystému sú e-aukcie a blogy týkajúce
sa konkrétnej výzvy pri nej aj zobrazené.
DOBROVOĽNÍCI
Prostredníctvom tejto platformy majú fyzické a právnické osoby príležitosť pomôcť
verejnoprospešným organizáciám či rodinám a jednotlivcom v núdzi formou dobrovoľníckej práce.
Tým, ktorí dobrovoľníkov hľadajú, umožňuje zase využiť ich pomoc na základe databázy ich
profilov a konkrétnych dobrovoľníckych ponúk, či na základe zverejnenia vlastných konkrétnych
žiadostí o pomoc.
KAMOŠI Z WEBU
Projekt vznikol na podporu vzdelávania a rozvoja talentu detí zo sociálne slabých skupín a
vylúčených spoločenstiev, pozostáva z 2 častí. „Veľkí kamoši“ dáva možnosť registrácie
špecifického druhu výzvy, ktorú registruje inštitúcia pracujúca s dieťaťom, tá je aj príjemcom
finančných darov a zodpovedá za ich využitie. Z príspevkov darcov sú hradené náklady na
vzdelávanie, napr. úhrada cestovných nákladov, kúpa učebníc, zaplatenie hodín v umeleckej škole
a pod. „Malí kamoši“ je akousi sociálnou sieťou, ktorá umožňuje komunikáciu detí nielen s
darcami, ale aj s ďalšími používateľmi, najmä rovesníkmi. Vzdelávacie moduly aktívne zapájajú
dieťa, majú za cieľ zlepšovať jeho vyjadrovacie schopnosti, všeobecnú i digitálnu gramotnosť.
Mnohé sú nielen individuálnym, ale aj kolektívnym dielom detí. Dieťa pod dozorom vytvára online profil, blogy, fotogalériu, galériu svojich prác a pod. Spájaním používateľov z rôznych
sociálnych vrstiev podporujeme sociálnu inklúziu a zabezpečenie základných práv dieťaťa.
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE A ZAUJÍMAVOSTI ZA ROK 2018

Celkový prehľad od vzniku portálu k 31. 12. 2018
Počet darov
Počet darcov
Suma darov (v eur)
Počet výziev

256 430
91 397
5 687 292
3 310

Vďaka darcovskému portálu
ĽudiaĽuďom.sk boli v roku
2018 sprostredkované dary v
hodnote 1 701 901 eur,
čím sme mohli podať
pomocnú ruku stovkám rodín
a tiež zaujímavým projektom.
V porovnaní s rokom 2017 ide
o nárast viac ako 24 percent.
V porovnaní s rokom 2016 je
tento nárast až 61 percent.
Pomoc tým, ktorí sú v ťažkej životnej situácii, či rôznym mimovládnym organizáciám, by nebola
možná bez dobroprajnosti darcov, ktorými sú ako fyzické, tak i právnické osoby. Kým v roku 2017
poskytlo podporu ľuďom v núdzi viac ako 25 tisíc darcov, v roku 2018 bol počet darcov

32 018, čo predstavuje 26-percentný nárast, v porovnaní s rokom 2016 ide dokonca až o 44percentný nárast.
V roku 2018 poskytli darcovia prostredníctvom portálu priemerne 215 darov denne vo výške

4 663 eur, čo je o 929 eur viac ako v predchádzajúcom roku. Darovaná suma sa oproti roku
2016 zvýšila o 1 759 eur.
Dosiahnuté čísla sú dôkazom toho, že darcovský portál považuje za dôveryhodný čoraz väčšia
skupina obyvateľstva, ktorá ho ako transparentný nástroj využíva na poskytovanie alebo
prijímanie pomoci.
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KOMU SME SPROSTREDKOVALI POMOC

V roku 2018 bolo na našom
portáli zaregistrovaných

581

výziev.

Čoraz viac stúpa
záujem o pomoc aj zo strany
organizácií.
Výzvy
jednotlivcov
boli
podporené sumou vo výške
668 834 eur, výzvy organizácií
sumou 1 033 067 eur.
Výziev o pomoc, ktoré rezonovali verejnosťou, a prostredníctvom ktorých sa ukázalo, že súdržnosť
ľudí stále existuje, bolo viac.
Jednou z najvýraznejších bola výzva s názvom „Nech žijú farmári, bez nich neprežijeme!“, ktorej
cieľom bolo prispieť farmárom aspoň na časť nákladov na pohonné hmoty a pneumatiky potrebné
na protestnú jazdu do Bratislavy a späť domov na polia. Slovenských farmárov, ktorí začiatkom
leta 2018 protestovali v Bratislave podporilo 1581 darcov sumou viac ako 27 tisíc eur. Z tejto sumy
sa podarilo vyzbierať 25 tisíc eur už za prvých 7 dní od spustenia výzvy.
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Verejnosť oslovil aj príbeh Mateja, ktorý sa rozhodol svoje 35-narodeniny osláviť inak, ako
doposiaľ. Svojim priateľom prostredníctvom sociálnej siete odkázal, že ak mu chcú urobiť radosť,
nech podporia výzvu zaregistrovanú na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk a pomôžu tak
slobodnej mamičke Zuzke a jej hendikepovanému synovi Matúškovi. Za prvých päť dní sa podarilo
vyzbierať viac ako 11 tisíc eur.

Najmladší projekt z dielne ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. Kamoši z webu pomohol za štyri roky fungovania
spolu 56 deťom zo sociálne slabých skupín a vylúčených spoločenstiev, a to sumou v celkovej
výške 11 297 eur. Vďaka darom od darcov dostali mladí talentovaní a nádejní umelci šancu
zdokonaľovať sa, vzdelávať sa, rozvíjať svoj talent a pracovať na sebe.
V rámci Kamošov z webu
vzbudil
v roku
2018
najväčší záujem príbeh
Annamárie, talentovaného
dievčatka z rómskej osady,
ktoré vyhralo beh na 750
metrov v balerínkach.
Darcovia sa ju rozhodli
podporiť a zabezpečili jej
tak tréningy pod dohľadom
kvalifikovaného trénera,
ako aj obuv a oblečenie
vhodné na beh. V roku
2018 Annamáriu podporilo
spolu až 73 darcov sumou
1 470 eur.
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V roku 2018 sa prostredníctvom benefičných
elektronických aukcií podarilo v prospech výziev z
portálu ĽudiaĽuďom.sk získať 1 506 eur. Za celú dobu
existencie aukčnej platformy darcovského portálu
ĽudiaĽuďom.sk až do konca roku 2018, bolo
prostredníctvom aukcií vydražených 44 223 eur na
pomoc jednotlivcom a organizáciám.
Aukcie môžu vyhlasovať samotní príjemcovia, alebo aukciu v ich prospech zorganizuje tretia
osoba.
Najvyšším podaním v roku 2018 bola suma 240 eur
za skladací bicykel v rámci aukcie s názvom „Dve
kolečká pre kamošov z OMDéčka“, ktorá bola
zaregistrovaná v prospech Organizácie muskulárnych
dystrofikov SR (OMD v SR).
„Jeho bledomodrá farba mi vnukla nápad, komu
venujem výťažok z predaja. Pôjde pre mojich kamošov
z Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR, ktorí
majú tiež nejaké to koliesko naviac. Symbolom ich
ochorenia je belasý motýľ - presne taký belasý, ako
tento bicykel.
Verím, že niekomu z Vás urobí tento belasý bicykel
veľkú radosť. Tú zase spravíte Vy členom OMDéčka,
ktorým takto prispejete na pokrytie nákladov na letné tábory pre deti so svalovou dystrofiou,“
uviedla v aukcii jej autorka Katarína.
Najviac podaní - jedenásť - sme zaznamenali v
aukcii s názvom „Deka patchwork“. Výťažok z nej
bol smerovaný na výzvu malej Hanky, ktorá
potrebovala absolvovať liečbu kmeňovými
bunkami v Mexiku.
Vyvolávacia cena v tejto aukcii bola 7 eur, ručne
vyrobenú deku sa nakoniec podarilo vydražiť za
30 eur.
Za sedem rokov fungovania portálu sa podarilo dostať tento nástroj efektívnej pomoci do
povedomia ako neziskových organizácií, tak aj mnohých pomáhajúcich komunít i bežných ľudí,
čo dokumentuje jeho sledovanosť na sociálnych sieťach či referencie v publikáciách (projekt je
spomínaný vo viacerých publikáciách týkajúcich sa inovatívnych riešení v neziskovom sektore).
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY A PARTNERSTVÁ
ULTRA LANOVKA PRE PLAMIENOK
14 apríla 2018 sa uskutočnil tretí ročník projektu “ULTRA LANOVKA pre PLAMIENOK”. Na
bratislavskej Kolibe odštartoval 24-hodinový charitatívny beh. Zapojiť sa doň mohli nielen
profesionálni bežci, ale i tí rekreační. Na trať vyštartovalo viac ako 50 registrovaných
pretekárov vo veku od 18 rokov. Celých 24 hodín bežali na traťovom okruhu s dĺžkou 3 km
a prevýšením 186 m. Symbolicky sa mohli pripojiť aj bežci na kratšiu vzdialenosť. Za dobrovoľný
príspevok odbehli max. 5 okruhov. K dispozícii pre nich bolo 100 kusov bežeckých čipov na
zapožičanie. Požičovňa 30 nabitých čelových lámp pre beh vo večerných a nočných hodinách dala
možnosť vyskúšať si možno prvýkrát beh nočným lesom každému, kto na podujatie zavítal
a podporil Plamienok.
Projekt sa uskutočnil pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, pána Mgr.
Rudolfa Kusého a za pomoci EKO – podniku verejnoprospešných služieb a ďalších externých
partnerov.
Portál ĽudiaĽuďom.sk ako partner tretieho ročníka projektu sprostredkoval možnosť poukázania
finančných prostriedkov prostredníctvom výzvy. V rámci tejto výzvy bolo vyzbieraných 2 841 eur.
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DETSKÝ ČIN ROKA

18. ročník projektu sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a portál
ĽudiaĽuďom.sk bol už po šiestykrát jeho partnerom. Reálne príbehy detí o dobre vedia
mimoriadne silno inšpirovať aj dospelých. Svedčí o tom i pozoruhodný záujem verejnosti, v tomto
ročníku získali jednotlivé detské skutky spolu viac ako 85 tisíc hlasov v online ankete, ktorú
zastrešoval práve náš portál. Skutok s najvyšším počtom hlasov je odmenený Cenou
ĽudiaĽuďom.sk
Deti sú už od februára vyzývané k tomu, aby robili dobro a napísali o tom. Príbehy o dobrých
skutkoch zasielajú učitelia, rodičia, ale aj verejnosť do konca júna. V minulom roku bolo komisiou
projektu Detský čin roka nominovaných 35 pozoruhodných príbehov detí.
V decembri prebehlo slávnostné odovzdávanie cien, počas, ktorého bolo odmenených 8 príbehov
detí, ktoré neváhali a podali pomocnú ruku tam, kde bola potrebná.
V online ankete s celkovým počtom 17 149 hlasov zvíťazila a Cenu ĽudiaĽuďom.sk získala Emka,
ktorá napriek svojmu onkologickému ochoreniu pomáha nepočujúcim rodičom. Cenu pre Emku
venovalo Beauty Studio Ivana Christová. Emka zároveň dostala možnosť zúčastniť sa na
trinástom ročníku Letného onkologického tábora ANJELIK organizovaného OZ Orin Panacea –
charitou Ivany Christovej.
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VIANOČNÁ KAMPAŇ – NEČAKAJ DO VIANOC! ZDIEĽAJ DOBRO UŽ DNES.
27. novembra, v deň štedrosti a darovania,
odštartovala vianočná kampaň „Nečakaj do
Vianoc! Zdieľaj dobro už dnes.“, v rámci ktorej
sme
na
facebokoovej
stránke
https://www.facebook.com/ludialudom/
postupne vypublikovali 24 príbehov rodín v
náročnej životnej situácii. Vyzvali sme ľudí, aby
tieto rodiny podporili im dostupným spôsobom,
ak nemali možnosť finančne, pomohli zdieľaním,
lajkmi a komentármi. Zdieľanie malo v tomto
prípade naozaj zmysel, nakoľko práve od
interakcií pri našich príspevkoch závisela výška
finančnej podpory, ktorá do rodín putovala.
Oslovil nás darca s návrhom, že by rád rozdelil 4 800 eur 24 rodinám. Za svoju štedrú pomoc
neočakával nič, dokonca chcel zostať v anonymite. Podporil našu ideu zdieľania príbehov
a rovnako ako my veril, že je to spôsob, ako osloviť ďalších ústretových ľudí a pomôcť tak rodinám
ešte viac. Náš predpoklad sa naplnil, celková suma podpory pre 24 rodín zapojených do kampane
bola nakoniec 13 604 eur, ľudia napĺňanie výziev podporili až 9 tisíc facebookovými
interakciami.
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH
Ročná účtovná závierka neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2018, teda súvaha,
výkaz ziskov a strát, ako aj prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch neziskovej organizácie ĽUDIA
ĽUĎOM, n. o. za rok 2018, je súčasťou správy nezávislého audítora z auditu účtovej závierky
neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Nachádza sa od strany č.16 tejto výročnej správy.
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PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH
Súvaha, výkaz ziskov a strát, ako aj prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch neziskovej
organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2018, je súčasťou správy nezávislého audítora z auditu
účtovej závierky neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Súvaha, výkaz ziskov a strát, ako aj prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch neziskovej
organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2018, je súčasťou správy nezávislého audítora z auditu
účtovej závierky neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.

ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE, KU KTORÝM DOŠLO V
PRIEBEHU ROKA
V roku 2018 neprišlo ku žiadnym personálnym zmenám v orgánoch neziskovej organizácie.
Správna rada
Ing. Juraj Ondriš - predseda
Mgr. Jaroslav Ferianec
Mgr. Martin Holák
Doc. ThLic. Mgr. Miloš Lichner, D.Th.
Mgr. Boris Strečanský
Dozorná rada
Ing. Karol Pipta - predseda
Mgr. Zuzana Thullnerová
Mgr. Marcel Zajac
Riaditeľ
PhDr. Roland Kyška
ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.
Borská 6, 841 04 Bratislava
IČO: 42166683
Tel.: +421 2 35 000 567
Fax: +421 2 35 000 799
Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 12. 06. 2019 skontrolovala hospodárenie neziskovej
organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2018 a nemá pripomienky k výročnej správe ĽUDIA
ĽUĎOM, n. o. za rok 2018.
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