
 

 

Prístup Nadácie Integra k humanitárnej pomoci 
 

 S pribúdaním globálnych pohrôm, narastá naša zodpovednosť reagovať a prinášať pomoc. 

Cieľom Nadácie Integra je priniesť rýchlu pomoc na záchranu životov, zmiernenie utrpenia ľudí 

a znovunájdenie ľudskej dôstojnosti.  

 Ako slovenská nadácia nemáme možnosti a kapacitu prinášať pomoc sami, ale sme 

presvedčení, že vďaka vytváraniu partnerstiev môžeme spoločne prinášať globálne riešenie. 

Dlhodobo pôsobíme v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci, kde si zakladáme na prinípoch 

efektivity (rýchlosť, spolupráca, maximálne využitie finančných zdrojov), transparentnosti 

a vzdelávaní verejnosti.  

 

O Alianicii Integral: 

- Aliancia bola založená v roku 2004  

- My sme sa stali členmi v roku 2007 

- registrovaná charitatívna organizácia vo Veľkej Británii, Register No: 1112515 

- uskutočňuje pravidelný ročný finančný audit 

- každá členská organizácia má riadneho člena v Správnej rade 

- spája 21 organizácií, v 85 krajinách, 34 sektoroch     

- vyše 1100 projektov 

- spoločná vízia: Svet bez chudoby 

- spoločná misia Aliancie: naším poslaním je spolupracovať ako národné humanitárne a 

rozvojové organizácie , maximalizovať komplexný dopad našej práce pre chudobných po 

celom svete na základe kresťanských hodnôt.  

- Všetci členovia podpísali Red Cross Code of Conduct a Sphere Standards.  

- spoločný ročný rozpočet je 600 mil. USD 

- www.integralalliance.org  

 

Čo znamená členstvo Nadácie Integra v Aliancii Integral:  

 

- Efektívne využívame financie  

Vďaka veľkému počtu členov a projektov po celom svete, máme dosah do každej krajiny 

sveta. Organizácie, ktoré pracujú v danej krajine, sú etablované, poznajú jazyk, kultúru, 

systém, infraštruktúru, majú kontakty, poznajú nedostatky miestnej legislatívy, 

potenciálne prekážky kladené pre humanitárne akcie a tiež spôsob, ako ich prekonať, 

a tak najúčinnejšie smerovať pomoc.… Vďaka tejto pozícii sme schopní a pripravení 

reagovať pohotovo. Nevynakladáme prostriedky na slovenského pracovníka (náklady na 

dopravu + lokálnu dopravu + stravu, odmenu, atd.), nie je to ani efektívne, ani potrebné. 

Prostriedky by sa tak trieštili a konečným príjemcom humanitárnej pomoci by sa dostala 

minimálna čiastka – a teda minimálna pomoc. 

Keď sa však prostriedky sústredia na podporu jedného skoordinovaného tímu 

a prevádzkové náklady na záchrannú akciu sa eliminujú na minimum, zefektívni sa tým 

celý proces a príjemcovia majú z pomoci o to väčší úžitok. 

 

 

- Máme globálny dosah.  

V našich ľudských silách nie je možné aby sme mali zriadené a zaregistrované pobočky/  

kancelárie vo všetkých krajinách, ktoré sú pod aktívnou hrozbou katastrof. Akokoľvek sú 

naše slovenské možnosti a sily obmedzené, naša práca siaha oveľa ďalej. Naše členstvo v  

http://www.integralalliance.org/


aliancii nám predlžuje ruky do oblastí, kde roky pomáhame budovať zázemie, know 

how, kapacitu, atď.  

 

Po ohlásení humanitárnej pomoci v niektorej postihnutej oblasti, vytvoríme s lokálnym 

partnerom zmluvu o implementácii plánu. Znamená to, že náš partner z Aliancie – sa 

stáva v zasiahnutej krajine oficiálnym reprezentantom Nadácie Integra.  

 

- Máme zodpovednosť počas celého procesu, transparentnosť  

V rámci spolupráce na záchrannom pláne a počas jeho implementovania, sa rokujeme 

o spravovaní všetkých zdrojov, ktoré poskytli členovia aliancie. Počas celého procesu 

máme kontrolu a aktívne rozhodujeme o tom, ako budú fondy využité. Od začiatku až do 

konca sme máme zodpovednosť voči partnerom, slovenskej verejnosti aj MZV SR. 

 

- Budujeme osvetu a vzdelanie 

Prostredníctvom pravidelných konferenčných telefonátov sa ako aliancia zdieľame o 

aktualitách a procesoch v postihnutých krajinách. Vďaka nášmu miestnemu 

reprezentantovi, ktorý je zodpovedný za implementáciu samotného plánu, máme 

multimediálny materiál (fotky, príbehy, informácie z terénu, atď.), ktorý podporuje 

transparentnosť využitia financií a zároveň vzdeláva verejnosť partnerov v domovských 

krajinách.  

 

- Naše partnerstvo 

V súvislosti s rozvíjajúcimi sa trendmi a potrebou prinášať humanitárnu pomoc, je pre 

nás kľúčové poznať najnovšie trendy poskytovania humanitárnej pomoci v globálnom 

meradle. A práve jednou z nich je spolupráca v rámci partnerstiev, ako je Aliancia 

Integral.  

 

 

Sme presvedčení, že všetky vyššie uvedené 

kritériá poukazujú na efektívnosť nášho prístupu 

vďaka aliancie, ktorej sme súčasťou.  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nadácia Integra 
Dobšinského 14  
811 05 Bratislava 
 

 

info@integra.sk 
www.integra.sk 
www.malaika.sk 
 

 

tel: + 421 2 57203510 
fax: + 421 2 57203516 
MV SR 203/NA-96/346 
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