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Prvá dekáda je za nami, ale čo prinesie tá ďalšia?
Keď pred vyše desaťročím (práve v roku 2021 sme
oslávili pomyselné desiate narodeniny) vznikol
darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, mnohí mali
pochybnosti o našej misii. Zrazu sme umožnili
v podstate komukoľvek, kto splnil základné podmienky,
uverejniť si výzvu na podporu. Zrazu tisícky ľudí v núdzi,
či už ich zasiahla chudoba, náhla udalosť, alebo sa boria
s chorobou či zdravotným postihnutím, dostali nový
a efektívny nástroj. Navyše zadarmo a bez akýchkoľvek
poplatkov.
Na Slovensku neexistoval a neexistuje žiaden podobný nízkoprahový projekt. Rozbili sme
„tradičný koncept“, kde o podpore príjemcov rozhoduje nejaká odborná či celebritná komisia.
Celú zodpovednosť sme dali na darcov. A mnohí nám dodnes hovoria, že to nie je jednoduché,
prispievať adresne, konkrétnemu človeku či rodine a nie do nejakého spoločného mešca. Napriek
tomu 210-tisíc darcov náš portál využilo a mnohí opakovane.
Spolu za dekádu poslali viac ako 16-miliónov eur. A zmenili tým tisícky osudov ľudí, ktorí si zrazu
vďaka darom od neznámych ľudí, často anonymných, mohli dovoliť pre seba či svoje deti liečbu
alebo rehabilitácie. Niektorí naštartovali nové projekty, ale sú tu aj takí, ktorí potrebovali len
pomoc s kúpou učebníc pre potomkov. ĽudiaĽuďom.sk dáva dve správy o Slovensku, kým tá
o množstve darcov a darov je pozitívna, tá o ich príjemcoch už taká pekná nie je.
Prvé desaťročie ĽudiaĽuďom.sk bolo príbehom úspechu nášho projektu. Prišli sme v čase, keď
stúpala penetrácia internetu medzi verejnosťou, stále viac ľudí bolo teda on-line. Rástla aj dôvera
vo využívanie nástrojov elektronického bankovníctva, vďaka ktorému u nás „tečie“ pomoc
k núdznym. A hlavne zažívali sme obdobie hospodárskeho rastu.
Práve preto sa teraz, na prahu druhej dekády bojím, aká bude. Máme za sebou dva roky
s Covidom-19. Kým ten prvý sa prejavil obrovskou vlnou súdržnosti a aj nárastom darov na
ĽudiaĽuďom.sk, postupne tento trend vidíme klesať. Navyše pandémia so sebou priniesla aj
rastúcu infláciu, umocnenú v prvých mesiacoch 2022 inváziou ruských vojsk na Ukrajinu.
Nevidíme zatiaľ efektívnu štátnu pomoc tým najbiednejším, čo znamená jediné – stále viac a viac
ľudí, rodín, ale aj organizácií, škôl či samospráv bude odkázaných na pomoc z iných zdrojov.
Chcem veriť, že to, čo sa na nás valí, nebude znamenať aj infláciu darcov. Za ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.,
viem povedať len jediné – chceme a budeme aj naďalej efektívnym nástrojom pre tých, ktorým
nie je ľahostajný osud ostatných a na druhej strane pre tých, ktorí pomoc potrebujú. Jednoducho
budeme aj naďalej pomáhať pomáhať.
PhDr. Roland Kyška, Ph.D.
riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.
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ČO
ČOJEJEDARCOVSKÝ
DARCOVSKÝPORTÁL
PORTÁLĽUDIAĽUĎOM.SK
ĽUDIAĽUĎOM.SK

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk je unikátnym riešením, ktorý už desiaty rok umožňuje
ľuďom v núdzi, ľuďom so znevýhodnením, 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 dôveryhodná 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

BLOG
Má za cieľ zaujať a motivovať existujúcich aj nových návštevníkov nášho webu. Využíva ho
nezisková organizácie ĽUDIA ĽUĎOM ako aj samotní príjemcovia, ktorým dáva možnosť
poskytnúť viac informácií o svojom osude či výzve, o nových udalostiach v ich životoch. Ďalšia
skupina blogerov zase zverejní svoj blog v prospech konkrétnej výzvy, na ktorú sa snaží upozorniť
tým, že na jeho konci čitateľ nájde odkaz priamo na konkrétnu výzvu na darcovskom portáli. Blog
je teda prostriedkom podpory, možnosťou ako pútavým spôsobom šíriť výzvu ďalej.

ELEKTRONICKÉ BENEFIČNÉ AUKCIE
Predstavujú výborný spôsob podpory výzvy inou ako finančnou formou, a to dražbou zaujímavého
predmetu, umeleckého diela, služby alebo zážitku. Celá vydražená suma putuje v prospech výzvy
príjemcu. Vďaka vzájomnému prepojeniu celého systému sú e-aukcie a blogy týkajúce sa
konkrétnej výzvy pri nej aj zobrazené.

DOBROVOĽNÍCI
Prostredníctvom tejto platformy majú fyzické aj 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.
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE A ZAUJÍMAVOSTI ZA ROK 2021

Celkový prehľad od vzniku portálu k 31. 12. 2021
Počet darov
Počet darcov
Suma darov (v eur)
Počet výziev

702 939
217 492
16 172 199
6 342

Počet výziev

5 691

V roku 2021 sme prostredníctvom nášho portálu prerozdelili neuveriteľných 3 179 877 eur, čím
sme pomohli ľuďom v núdzi, zdravotne znevýhodneným, ale aj mimovládnym či cirkevným
organizáciám. Aj na darcovstve sa však zjavne odrazil už druhý pandemický rok a zhoršujúca sa
ekonomická situácia mnohých ľudí.

Rast sumy sprostredkovaných darov za obdobie 2010-2021
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V porovnaní s rokom 2020, sme v roku 2021 zaznamenali pokles darov o 28%. Oproti roku 2019
išlo o nárast o 11%.
Sprostredkovaná pomoc by nebola možná bez darcov, ktorý sa opakovane na náš portál vracajú
a podporujú fyzické, či právnické osoby. V roku 2021 v priemere mesačne prispelo na výzvy viac
ako 8 700 darcov sumou takmer 265 000 eur.
Na ĽudiaĽuďom.sk sme na jednej strane zaregistrovali pokles darov najmä v obdobiach
lockdownov, na strane druhej aj nárast žiadostí o pomoc. Pandémia COVID-19 negatívne zasiahla
mnohých z nás, najviac však tých, ktorých život nebol jednoduchý ani pred ňou.
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KOMU SME SPROSTREDKOVALI POMOC

V roku 2021 bolo na našom portáli publikovaných 651 výziev. O pomoc žiadali jednotlivci, či
organizácie. Výzvy jednotlivcov boli podporené sumou 2 479 000 eur a výzvy organizácií sumou
698 000 eur.

Záujem a spolupatričnosť verejnosti sa prejavili aj pri výzve
s názvom „Statočná Dorotka na ceste do Mexika.“ Dorotka
hneď po narodení viedla svoj boj o život, keď prekonala
krvácanie do mozgu. Svoje prvé tri mesiace strávila na
detskej neonatológii v Bratislave, kde podstúpila transfúziu
krvi a prvé rehabilitácie. Dorotkina diagnóza znela
neúprosne – ochrnutie na všetkých štyroch končatinách,
používanie dýchacieho prístroja a prijímanie potravy cez
sondu. Napriek všetkým prekážkam a vďaka rehabilitáciám
a veľkej snahe blízkych sa Dorotkin stav tak zlepšil, že sa pokúsila o svoje prvé kroky. Finančne
nákladná liečba v Mexiku na špeciálnej klinike dávala rodine veľkú nádej na zlepšenie kvality
života statočnej Dorotky.
Dorotke sa liečbu podarilo podstúpiť len vďaka štedrým darcom, ktorí ju cez náš portál podporili
sumou 20 116 eur, a to za jediný mesiac. Dorotkina výzva bola podporená spolu 1 094 darmi.

„Intenzívny terapeutický program "Eating school"
na klinike NoTube v Rakúsku.“ Tak znel názov výzvy,
ktorú na našom portáli zaregistrovali rodičia 2ročného Tomáška, ktorý na svet prišiel s vrodenou
srdcovou vadou a ak 4-mesačný musel podstúpiť
náročnú operáciu. Domov bol prepustený s
nasogastrickou sondou a začal bojovať s ďalším
závažným problémom - poruchou príjmu potravy.
Nádejou pre Tomáška bol intenzívny program na špecializovanej klinike NoTube v Grazi, ktorý však
zdravotná poisťovňa nepreplatila.
136 ochotných darcov na našom portáli podporilo Tomáška a jeho liečbu 9 591 eurami.
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY A PARTNERSTVÁ

10 ROKOV ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

Rok 2021 bol pre ĽudiaĽuďom.sk aj rokom jubilejným.
Práve portál ĽudiaĽuďom.sk pred desiatimi rokmi na
Slovensku doslova spustil revolúciu vo vnímaní online
darcovstva. Portál ĽudiaĽuďom.sk vznikol s cieľom priniesť
do darcovstva a charity väčšiu transparentnosť a efektivitu.
Proces darcovstva je pod kontrolou verejnosti, keďže
všetky transakcie sa okamžite zobrazujú online.
Efektívne a absolútne transparentne fungujúci systém si
za 10 rokov získal dôveru viac ako 217 tisíc darcov
ochotných nezištne pomôcť konkrétnym ľuďom, ktorí sa
ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Až 70 tisíc darcov sa
na darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk vracia pravidelne.
Od začiatku fungovania do konca roku 2021 sa prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk
podarilo sprostredkovať pomoc vo výške viac ako 16 miliónov eur.
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FOND VZÁJOMNEJ POMOCI

V roku 2021 portál ĽudiaĽuďom.sk ako partner Fondu vzájomnej
pomoci, zriadeným na Úrade vlády SR, pokračoval v
sprostredkovaní pomoci ľuďom, ktorí sa v dôsledku šírenia
pandémie COVID-19 dostali do náročnej životnej situácie.

V roku 2021 boli finančné prostriedky z fondu zaslané 789 žiadateľom, spolu v sume
401 000 eur. Išlo najmä o ľudí, ktorí prišli o prácu, museli ostať doma s deťmi alebo sa im zvýšili
ich mesačné náklady, ktoré nemali ako pokryť. Tieto výzvy boli finančne podporené financiami zo
štátnej pokladnice alebo ochotnými darcami.
O pomoc musela požiadať aj pani Nora. Z dôvodu pandémie
prišla ako pomocná kuchárka o prácu. Nora, ktorá sa navyše
starala aj o svojho ťažko chorého otca, sa dostala do finančných
problémov. Počas druhej vlny koronakrízy si na prežitie musela
požičať peniaze, ktoré bez príjmu nemala ako vrátiť.
Úrad vlády spolu s darcami podporili pani Noru sumou 2 385
eur.

„Pomoc po prekonaní ťažkého Covidu,“ tak znel názov výzvy
pani Lenky, mamy ťažko zdravotne postihnutého syna Lukáša.
Napriek prísnemu a zodpovednému dodržiavaniu všetkých
opatrení, pani Lenka na COVID-19 ochorela, a to veľmi vážne.
V stave ohrozenia života ju do nemocnice odviezla záchranka.
Štrnásť dní strávila v umelom spánku. Aj po pol roku po
prekonaní ochorenia trpela pani Lenka závažnými zdravotnými
problémami a bola jej lekármi odporučená postcovidová
kúpeľná liečba. Hoci bola liečba schválená zdravotnou poisťovňou, doplatok za liečebný pobyt si
pani Lenka, zo svojho príjmu, opatrovateľského príspevku na syna, nemohla dovoliť.
Vyzbierané dary v hodnote 1 056 eur jej pomohli prekonať náročnú situáciu.

Pandémiou COVID-19 boli negatívne ovplyvnení aj ľudia pracujúci v kultúre či v cestovnom ruchu.
Pani Mária sa obrátila na pomoc z Fondu vzájomnej pomoci, keď sa ocitla vo veľmi nepriaznivej
finančnej situácii. So svojim zahraničným partnerom pred 2 rokmi začali úspešne podnikať
v cestovnom ruchu v Indonézii. Kvôli pandémii však zo dňa na deň prišli o akúkoľvek klientelu.
Situácia ju prinútila opustiť krajinu a vrátiť sa bez finančných prostriedkov na Slovensko.
V roku 2021 ochotní darcovia spoločne s úradom vlády podporili pani Máriu sumou 1 190 eur.
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DETSKÝ ČIN ROKA

21. ročník projektu Detský čin roka prebehol opäť pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky
Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky. Projekt Detský čin roka už roky dokazuje, že deti sú schopné urobiť veľké veci a môžu
byť často veľkou inšpiráciou dospelým. Deti vedia, čo hľadajú a s naliehavosťou na to upozorňujú.
S vierou v dobro pomáhajú známym i neznámym, všímajú si svoje okolie, premýšľajú ako spraviť
všedné dni krajšími. Projekt Detský čin roka je nádejou, že deťom ľudskosť, solidarita a ochota
pomôcť nie sú vôbec cudzie.

Aj napriek tomu aký bol rok 2021 náročný, potvrdilo sa, že deti chcú
šíriť dobro.
Počas leta výberová komisia vybrala 40 nominovaných skutkov, veľmi
silných príbehov v siedmych kategóriách. V druhej etape projektu
učitelia s deťmi čítali príbehy na hodinách etickej výchovy,
slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube
a diskutovali o nich.
34 398 detí zo 431 škôl napokon rozhodlo, ktoré skutky získali ocenenie v jednotlivých
kategóriách.
Už deviaty rok bol náš portál ĽudiaĽuďom.sk partnerom
projektu Detský čin, a to v online ankete pre verejnosť.
Cena ĽudiaĽuďom.sk putovala v roku 2021 skupine
rómskych chlapcov z Vinodolu, ktorí s miestnou
organizáciou dobrovoľnícky pomáhajú revitalizovať
miestny židovský cintorín.
Okrem pochvaly v škole získali aj cenu ĽudiaĽuďom.sk,
ktorú úplne namieru vybral tím darcovského portálu.
Chlapcom
sme
sprostredkovali
stretnutie
s hudobníkom Rytmusom, ktorého veľmi obdivujú. Po
nezabudnuteľnom stretnutí absolvovali chlapci, pre ktorých bola návšteva Bratislavy premiérou,
aj spontánnu prehliadku historickým centrom hlavného mesta.
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RÁDIO SLOVENSKO SLOVENSKU
V roku 2021 sa uskutočnil pilotný projekt spolupráce darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk
s Rádiom Slovensko, počas ktorého rozhlasový poslucháči spoznávali silné ľudské príbehy.
Rozhlasová moderátorka Marianna Kovácsová na svojej ceste naprieč Slovenskom postupne
predstavila poslucháčom rádia 20 výziev z darcovského portálu, príjemcov ktorých osobne
navštívila.
Počas trvania projektu charitatívnej cyklovýzvy od 26. júla do 5. septembra 2021 sa podarilo
vyzbierať spolu 36 745 eur.
K letnému projektu Rádio Slovensko Slovensku sa v rozhlase vrátili aj v predvianočnom období.
V rámci rubriky Príbeh na týždeň sa moderátori spojili s príjemcami piatich silných výziev, ktorých
navštívili počas leta.
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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 2021, teda súvaha, výkaz
ziskov a strát, ako aj prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM,
n. o. za rok 2021, 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.15 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 2021, 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 2021, 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 2021 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.: +421 950 505 050

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 20.6.2022 skontrolovala hospodárenie neziskovej organizácie
ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2021 a nemá pripomienky k výročnej správe ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok
2021.
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