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Úvod
Naša Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje na Slovensku 29 prevažne
mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci a globálnemu
vzdelávaniu doma aj v zahraničí. Sekretariát Ambrely nepôsobí priamo v teréne, ale plní cieľ advokačný
v prospech svojich členov a pozorovateľov (napríklad v zlepšovaní podmienok pre ich prácu cez pripomienkovanie verejných politík v gescii MZVaEZ SR, MŠVVaŠ SR a podobne), buduje ich kapacity vhodnými vzdelávacími aktivitami a informuje verejnosť o našom spoločnom poslaní meniť životy a životné
podmienky núdznych po celom svete k lepšiemu.
Tento rok uzatvárame trojročný projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘, podporený EÚ cez program
DEAR, a v rámci neho aj osvetovú kampaň ‘Tváre migrácie‘. Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov
a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie (najmä tej nútenej) optikou medzinárodného rozvoja,
a cez príbehy konkrétnych ľudí z cudziny vysvetliť nášmu obyvateľstvu, čo zažívajú ľudia na úteku
pred vojnou a prečo im treba pomôcť. Pred pár mesiacmi málokto tušil, že čosi také budeme mať túto
jar všetci pred očami kvôli vojne u nášho východného suseda. Hneď v prvý týždeň od invázie prešlo
slovenskú hranicu stotisíc ľudí z Ukrajiny, téme utečenectve sa teda nedá vyhnúť – pýtajú na na ňu
deti a mladí doma i v škole – na čo musia zareagovať nielen médiá, príslušné ministerstvá, ale i naše
mimovládky vhodným obsahom (letákmi, infografikami, článkami, diskusiami, webinármi). Najlepšie po
vzájomnej komunikácii a v rámci koordinovanej spolupráce.
Verejne rozoberáme a pokrývame citlivú, no dôležitú tému migrácie a medzinárodného rozvoja,
ktorá sa už niekoľko rokov nielen pred voľbami stáva obľúbeným zdrojom hoaxov, dezinformácií
a propagandy na sociálnych sieťach z dielne extrémistických politických zoskupení s cieľom manipulovať s emóciami a hlasmi voličov, voličiek. Tento ‘media kit‘ má za úlohu oboznámiť pracovníkov a pracovníčky médií, ale aj manažérov a manažérky komunikácie v partnerských organizáciách, o aktivitách,
výstupoch a prípadných úspechoch spomínaného trojročného projektu Ambrely a osvetovej kampane Tváre migrácie.

1. K TÉME GLOBÁLNYCH CIEĽOV (SDGS)
A AGENDY 2030
Medzinárodné spoločenstvo na pôde OSN schválilo v septembri 2015 nový súbor priorít pre
dosiahnutie udržateľného rozvoja – Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Jej kľúčovými princípmi
sú transformácia, integrácia a univerzálnosť. Transformačnú silu Agendy 2030 predstavuje 17 cieľov
udržateľného rozvoja (z angličtiny Sustainable development goals – SDGs), rozpracovaných do 169
súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré majú za ambíciu usmerňovať štrukturálnu politickú, ekonomickú
a sociálnu premenu jednotlivých krajín sveta v reakcii na hrozby, ktorým ľudstvo dnes čelí. Integračný
prvok sa v Agende prejavuje ako prepojenie všetkých troch dimenzií udržateľného rozvoja: ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Značná univerzálnosť Globálnych cieľov tejto agendy ich najviac odlišuje od predošlých Miléniových rozvojových cieľov (MDGs), ktorých prvotným zámerom bolo
odstránenie extrémnej chudoby a hladu v tzv. rozvojových krajinách. Heslom Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj sa stal výrok ‘Leaving no one behind’, teda nenechať nikoho bokom, na okraji záujmu spoločnosti, a plnenie Globálnych cieľov sa očakáva od všetkých, teda aj tzv. rozvinutých štátov.
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Slovenská republika si v roku 2018 zvolila vlastný prístup k národnej implementácii Agendy
2030, ktorý premietla na národnú úroveň prostredníctvom šiestich Národných priorít implementácie Agendy 2030. Bola tiež vypracovaná Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom
prostredí pod názvom ‘Zodpovedné Slovensko – udržateľný rozvoj za našimi hranicami’, v ktorej ide
o reflexiu o možnej angažovanosti Slovenska v externom prostredí smerom k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja, týkajúcej sa aj oblasti Oficiálnej rozvojovej spolupráce (z angličtiny Official development
assistance – ODA). Tej sa primárne venujeme práve v platforme Ambrela.

2. K CIEĽOM A AKTIVITÁM PROJEKTU
‘GLOBÁLNE CIELE A MIGRÁCIA‘
Ako je už z názvu zrejmé, migrácia je jednou z hlavných tém nášho medzinárodného projektu
‘Globálne ciele a migrácia‘ (v angličtine: SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing
Decision Makers and Citizens in the EU), ako aj jeho hlavnej osvetovej kampane ‘Tváre migrácie‘
(v angličtine: Faces of Migration – FoM). Realizujeme ho od roku 2019 z prostriedkov Európskej komisie
cez program DEAR. Migrácia nie je nejaký nový či ojedinelý fenomén, ani problém Európy 21. storočia. Ak
je naviac správne riadená a regulovaná – má prínos pre spoločnosť v novej domovine, aj v krajine
pôvodu migrujúcich ľudí. Je preto príležitosťou kultúrnou i ekonomickou pre všetkých zúčastnených.
Tento jav tu bol, je a bude, naviac je tematicky úzko prepojený práve s trvalo udržateľným rozvojom
spoločnosti.
Negatívne dôsledky zmeny klímy a neriešiteľná chudoba v tzv. rozvojových krajinách Globálneho
juhu sú faktory, ktoré migráciu po celom svete často spúšťajú a zásadne ovplyvňujú. Ako vnútrokontinentálnu, tak i tú medzi kontinentmi, ktorú častejšie vídame zobrazovanú v médiách. V týchto dňoch však
sledujeme a solidárne reagujeme na neprehliadnuteľnú nedobrovoľnú migráciu v rámci Európy, spôsobenú ruskou vojenskou inváziou na Ukrajine. Teraz je dôležité vytvoriť priestor pre dialóg – postavený
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na faktoch, ale i na tvárach migrácie – na konkrétnych príbehoch obyčajných ľudí, ktorí museli svoj
domov náhle opustiť a vydať sa na neistú cestu za bezpečím do cudziny. Naša kampaň ‘Tváre migrácie’
tak v závere implementácie projektu dostáva nové podnety a väčší význam.
Projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘ implementuje naraz sedem mimovládnych organizácií zo
siedmich európskych krajín. Do projektového konzorcia okrem slovenskej platformy Ambrela patrí
Diakonie ČCE – popredná česká humanitárna a rozvojová organizácia, poskytujúca pomoc a podporu
núdznym po celom svete (vrátane Ukrajiny). Ďalej je to Global Call to Action Against Poverty (GCAP)
so sídlom v Belgicku, ktorá sa ako globálne združenie mimovládnych organizácií usiluje o znižovanie
chudoby a nerovnosti vo viac ako sto krajinách sveta. Slovinská organizácia Povod sa aktívne venuje
globálnemu vzdelávaniu s cieľom aktivizovať občiansku spoločnosť a posilňovať jej úlohu v spoločnosti. Bulharská národná platforma BPID sa štruktúrou a poslaním podobá Ambrele – združuje a advokuje v prospech neziskových organizácií, zaoberajúcich sa rozvojovou spoluprácou. Členmi konzorcia
sú aj organizácie, ako talianska federácia kresťanských organizácií FOCSIV alebo grécka organizácia
ActionAid Hellas, ktoré na dennej báze svojimi aktivitami riešia výzvy, týkajúce sa prijímania a integrácie ľudí v pohybe a ľudí na úteku, smerujúcich z Východnej Afriky a Blízkeho Východu po mori práve
do Talianska a Grécka. V každej krajine má projekt svoju národnú podobu, ktorá zodpovedá tamojšej situácii a tiež tomu, aké povedomie už obyvateľstvo danej krajiny o témach udržateľného rozvoja
a migrácie má.
V rámci našich spoločných projektových aktivít sme najprv skúmali stav migrácie i integrácie ľudí
v pohybe a napĺňanie Globálnych cieľov na národnej úrovni – prípravou monitorovacej správy a realizovaním fokusovej skupiny. Neskôr sme dostupné materiály a jednotlivé monitorovacie správy analyzovali, porovnávali a prepájali, pričom vzniklo niekoľko tematických publikácií (podkladových materiálov,
policy paperov s odporúčaniami pre zainteresovaných aktérov a prípadových štúdií z terénu).
S podporou SR pod značkou SlovakAid sme tiež zrealizovali dve novinárske cesty do programových a partnerských krajín Oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR. V júli 2021 sme sa vybrali do
Libanonu a štvorčlenná delegácia sa v teréne zaujímala o krízy, sužujúce túto blízkovýchodnú krajinu,
ako aj o formu humanitárnej pomoci zo strany SR v regióne (prostredníctvom členov Ambrely a jej partnerov). Už počas cesty vznikli prvé novinárske prejavy – primárne o meste Bejrút – rok po explózii skladu
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s liadkom v prístave, pričom nakoniec boli publikované štyri audio výstupy a osem reportáží v onlajne
i printe. V októbri 2021 sa uskutočnila aj týždňová cesta na Ukrajinu – po stopách aktivít členov a partnerov Ambrely, ktorí tam pôsobia už od roku 2014. Po návrate do SR boli z realizovaných rozhovorov
a návštev projektov publikované tri foto-reportáže a dva audio-výstupy. Slovenská verejnosť si tak
mohla predstaviť neistotu a komplikované podmienky, v akých žili ľudia na východe Ukrajiny roky pred
samotnou ruskou vojenskou inváziou.
Počas realizácie celého európskeho projektu máme ako Ambrela stále na zreteli aj tri naše národné
ciele: budovanie kapacít mimovládnych organizácií a advokáciu v prospech skvalitnenia rozvojovej spolupráce, ako aj verejnú informovanosť. Na pravielnej báze preto pripravujeme a realizujeme osvetové
a vzdelávacie podujatia. V čase koronakrízy to boli prevažne webináre – semináre v online verzii pre ľudí
z mimovládneho a akademického sektora, ale tiež pre budúcich či súčasných novinárov a novinárky. Na
advokačných stretnutiach sme oslovovali politikov a političky na národnej aj európskej úrovni v záujme
napĺňania cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Pre širšiu verejnosť sme realizovali online diskusie a tematické osvetové videá v rámci kampane ‘Tváre migrácie‘ v snahe tému migrácie vysvetliť, na príkladoch
ju priblížiť a zabojovať s mýtmi či nepravdami o nej. Vybrané aktivity vám viac konkrétne predstavíme
v nasledujúcej časti tohto media kitu.
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2.1 OSVETOVÉ VIDEÁ
O ROZMANITOSTI A TOLERANCII
Vo februári 2021 sme v rámci osvetovej kampane ‘Tváre migrácie‘ a v spolupráci s partnerskou
agentúrou Čosi pripravili dvojicu videí, sprevádzaných podpornými online diskusiami – k téme migrácie, integrácie a rozvoja. Prvé video s názvom ‘Rozmanitosť nám je pochuti’ predstavuje cudzokrajné
chute, ako polievka pho, kari ryža či kebab v pita placke, ktoré nám na Slovensku už dávno nie sú cudzie.
Preto sa vo videu priamo pýtame: „Prečo potom mnohí neakceptujú inú kultúru a ľudí, ktorí nám
tieto cudzokrajné chute a obľúbené pokrmy priniesli? Veď iná kultúra a zvyky môžu náš život príjemne
okoreniť.“ Toto video o (ne)tolerancii v gastro priemysle si možno pozrieť tu.
Po uverejnení prvého videa o rozmanitosti cudzokrajných chutí a o rešpekte k ľuďom, pre ktorých
sa stalo Slovensko novým domovom, sme ako Ambrela čelili stovkám nenávistných komentárov na
sociálnych sieťach. Takéto vyjadrenia netolerancie iba potvrdili, ako dôležité je takéto témy prinášať aj
medzi ľudí mimo tzv. ‘mimovládkarskej bubliny’. Zverejnili sme preto druhé osvetové video ’Tolerancia
je fair-play‘, pričom sme sa presunuli z gastro oblasti do športu. I tam sme očakávali rozpoluplné reakcie publika, avšak dôležitejšie bolo otvorenie diskusie a zamyslenie sa nad témou vnímania aj prijímania
cudzincov a cudziniek v našej spoločnosti. Video poukazuje na to, že nemôžeme donekonečna zvádzať súboj typu: my vs. oni a zameriavať sa na hľadanie odlišností kultúr namiesto nachádzania spoločných čŕt. V tomto spote nastoľujeme otázky: ‘ako súvisí slovenský futbal s migráciou; ako tolerantné
je Slovensko; aj prečo je tolerancia fair play‘. Naše video o etnickej neznášanlivosti v športe si možno
pozrieť tu.
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2.2 REALIZOVANÉ ONLINE DISKUSIE
Platforma Ambrela v spolupráci s časopisom .týždeň a vďaka partnerom i donorom (EÚ cez
program DEAR, SlovakAid a ďalším) v roku 2021 zrealizovala viac ako desiatku hodinových online diskusií, ktoré sa tematicky zameriavali na témy, týkajúce sa globálnych výziev, napĺňania Agendy 2030,
nútenej migrácie, našej solidarity s núdznymi vo svete a potrebe výchovy k rozmanitosti. Prehľadne uvádzame ich názvy spolu s témami, podtémami, zoznamom hostí a hostiek, ako aj linky na ich záznamy –
k opätovnému pozretiu. Výčet diskutujúcich môže zástupcom a zástupkyniam médií zároveň poslúžiť
ako expertná databáza potenciálnych respondentov a respondentiek do konkrétnych novinárskych
prejavov.
- ‘Úspechy a prekážky vzdelávania o rozmanitosti‘ zo 4. februára 2021 – Pozvaní diskutujúci:
Michaela Pobudová (Mareena), Zuzana Števulová (Liga za ľudské práva), Nina Galanská (Nadácia Milana
Šimečku) a Lukáš Osvald (Človek v ohrození) diskutovali o tom, ako slovenská verejnosť rozumie téme
migrácie; ako konkrétne mimovládne organizácie pristupujú ku vzdelávaniu o fenoméne migrácie; aj aké
riešenia a vzdelávacie aktivity ponúknuť, aby mali pozitívny dosah na sociálnu súdržnosť. (Záznam tu).

- ‘Ako slovenské humanitárne a rozvojové projekty pomáhajú obetiam nútenej migrácie vo
svete’ z 11. februára 2022 – Hostia a hostky: Viola Ternényová (Človek v ohrození), Jozef Magda (eRko,
Dobrá novina); Ivana Čorbová (Nadácia Integra) a Maroš Kramár (Veľvyslanectvo SR v Moldavsku,
SlovakAid) diskutovali o konkrétnych príkladoch projektov z nízkopríjmových krajín, ovplyvnených
migráciou. Boli spomenuté aktivity na podporu vzdelávania sýrskych detí v Libanone, zlepšovania
životných podmienok núdznych v Ugande či ľudí na úteku z Etiópie do Sudánu, ale aj forma posilnenia
zamestnateľnosti mladých v Moldavsku ako prevencia pred odlivom mozgov do EÚ. (Záznam tu).
- ‘Ako komunikovať citlivé témy a kampane v onlajne’ z 25. februára 2021 – Pozvaní hostia:
Ján Orlovský (Migračný úrad MV SR), Daniel Kaba (platforma Ambrela), Samuel Marec (denník SME)
a Ladislav Miko (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku) uvádzali príklady z osobnej praxe, ako
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komunikovať citlivé témy, prejavy a kampane; ako by mala organizácia riešiť hate speech a hanlivé
komentáre v onlajne; aj ako pomáha kritické myslenie scitlivovať verejnosť v téme rozmanitosti a tolerancie. (Záznam tu).
- ‘Ako môže Slovensko pomôcť etiópskemu ľudu počas vojny v regióne Tigraj’ z 1. apríla 2021
– Pozvaní diskutujúci: Darina Maňurová (eRko, Dobrá novina), Ivana Čorbová (Nadácie Integra); Viktor
Porubský (Mary’s Meals Slovensko) a Drahomír Štos (Veľvyslanectvo SR v Etiópskej federatívnej demokratickej republike) sledujúcim ozrejmili, aká bola vtedy situácia v Etiópii, a v čom spočíva ozbrojený konflikt v regióne Tigraj; a tiež prečo je dôležité, aby sa medzinárodné spoločenstvo zasadilo za okamžité
zastavenie bojov, nastolenie mieru a dodržiavanie ľudských práv; aj ako pomôže spoločná iniciatíva zo
Slovenska s názvom ‚Spolu pre Etiópiu’ tamojším núdznym. (Záznam tu).
- ‘Ako môže Slovensko svojimi aktivitami zmierniť konflikt na Ukrajine’ z 29. apríla 2021 –
Trojica diskutujúcich v zostave: Vladimír Bilčík (Európsky parlament), Samuel Goda (FMV EU v Bratislave
a SFPA) a Veronika Filipek (Človek v ohrození) vysvetľovali verejnosti, čo sa vtedy dialo na hraniciach
s Ukrajinou; aký mal priebeh a vplyv konfliktu na osudy tamojšieho obyvateľstva a na atmosféru v celej
Európe; aj ako môžu konkrétne humanitárne a rozvojové aktivity slovenských mimovládnych organizácií v teréne zmierniť negatívne dosahy ozbrojených nepokojov. (Záznam tu).
- ‚Ako Slovensko pomáha riešiť a zmierniť dôsledky Sýrskej krízy vo svete’ zo 17. júna 2021 –
Štvorica diskutujúcich: Ingrid Brocková (MZVaEZ SR), Mária Sliacka (UNICEF Slovensko), Hugo Gloss
(Slovenská katolícka charita) a Jozef Šuvada (WHO, MZ SR a VŠ sv. Alžbety) sledujúcim objasnila, prečo
Sýrska kríza trvá už desať rokov; ako môže Slovenská republika daný konflikt a jej negatívne dosahy
v celom regióne ovplyvniť, resp. zmierniť svojimi aktivitami – konkrétnymi humanitárnymi aj rozvojovými
projektmi členov Ambrely v Sýrii, a tiež v Libanone a Iraku. (Záznam tu).
- ‚Ako sa môžu mladí ľudia zo Slovenska zapojiť do medzinárodného dobrovoľníctva a pomáhať v zahraničí cez organizácie Ambrely‘ z 27. októbra 2021 – Diskutujúci: Anna Hruboňová (ADRA
Slovensko), Ján Košta (Slovenská katolícka charita), Štefan Kormančík (SAVIO); Katarína Kucharik
Jarošová (Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, SlovakAid) skonkretizovali
význam a prínos rozvojového dobrovoľníctva pod značkou SlovakAid pre krajiny vyslania, ale aj pre
Slovensko; identifikovali motivácie mladých pre dobrovoľníctvo; opísali požiadavky, fázy dobrovoľníckeho cyklu aj prípravu pred výjazdom do tzv. rozvojovej krajiny. (Záznam tu).
- ‚Ako sa môže Slovensko projektmi členských organizácií Ambrely zapojiť do pomoci ľuďom
na úteku v post-konfliktných krajinách‘ z 27. októbra 2021 – Štvorica diskutujúcich: Marián Cehelník
(Človek v ohrození), Jozef Magda (eRko, Dobrá novina), Hugo Gloss (Slovenská katolícka charita), AnnaMária Benková (ADRA Slovensko) vymenovala teritoriálne a sektorové priority pomoci SR v zahraničí;
opísala konkrétne projekty vlastných organizácií v teréne (napríklad pomoc Libanonu, Ukrajine, Srbsku
či Etiópii); vysvetlila tiež potrebu pomáhať núdznym a šíriť osvetu oficiálnej rozvojovej pomoci SR vo
svete. (Záznam tu).
- ‚Solidarita vs politika: zahraničná pomoc SR v roku pandémie’ z 3. novembra 2021 – Pozvaní
diskutujúci: Katarína Žuffa Leligdonová (Veľvyslanectvo SR v Keni), Tomáš Bokor (Slovenská agentúra
pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, SlovakAid), Daniel Kaba (platforma Ambrela) skonkretizovali, ako solidárne je Slovensko s núdznymi ľuďmi vo svete a ako efektívne im pomáha, reagovali tiež na
závery a odporúčania občianskeho sektora z hodnotenia zahraničnej pomoci SR v prvom roku pandémie v podobe reportu AidWatch. (Záznam tu).

9

MEDIA KIT
Projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘

- ‚Byť či nebyť matkou v stave klimatickej núdze’ z 24. novembra 2021 – Pozvané expertky: Dana
Mareková (Klimatická koalícia), Zuzana Gallayová (Zelená škola, CEEV Živica); Zuzana Fialová (Partners
for Democratic Change Slovakia – PDCS) a Lucia Szabová (Znepokojené matky, Klimatická koalícia) okomentovali pochybnosti 40 % súčasných mladých o tom – či vôbec mať kvôli klimatickej kríze vlastné
deti. Vyhodnotili tiež, čo vyriešil a čo nevyriešil samit COP26 v Glasgowe. Navrhli opatrenia v oblasti riešenia dosahov zmeny klímy, ktoré musíme spraviť my sami ako jednotlivci, jednotlivkyne lokálne, aby
sme neprehlbovali klimatickú krízu. (Záznam tu).
- ‚Aké príbehy z post-konfliktných krajín prinášať slovenskej verejnosti‘ z 22. decembra 2021 –
Trojica diskutujúcich: Matúš Krčmárik (Denník SME), Mirek Tóda (Denník N) a Iva Mrvová (denník Postoj)
opísala, ako prebieha v slovenských redakciách príprava článkov, pokrývajúcich humanitárne krízy
v post-konfliktných krajinách ďaleko od Slovenska; aké morálne dilemy riešia slovenskí reportéri a reportérky počas svojich pobytov v teréne; aj ako dokážu ich novinárske prejavy scitlivovať verejnosť v otázkach riešenia chudoby a nerovností vo svete, ale aj migrácie a integrácie na Slovensku. (Záznam tu).
- ‚Vojna na Ukrajine: Ako Slovensko pomáha ľuďom na úteku’ z 9. marca 2022 – Trojica expertiek: Andrea Najvirtová (Človek v ohrození), Zuzana Števulová (Liga za ľudské práva), Zuzana Suchová
(Donio a Kto pomôže Ukrajine?) a tiež Hugo Gloss (Slovenská katolícka charita) diskutovali o tom, ako
ľudia z mimovládneho sektora zareagovali na potreby ukrajinského obyvateľstva a koordinujú humanitárnu pomoc na hraniciach nášho východného suseda od samotného začiatku ruskej invázie, a tiež ako
môže ktokoľvek zo SR prispieť fyzickým dobrovoľníctvom, finančne či inými aktivitami, a pomôcť tak
núdznym ľuďom na úteku z Ukrajiny. (Záznam tu).
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2.3 VYDANÉ PUBLIKÁCIE
Súčasťou nášho projektu ‘Globálne ciele a Migrácia’ je aj tvorba analýz a štúdií na tému globálnych
výziev (vrátane rôznych foriem a dosahov migrácie v konkrétnych krajinách). Prehľadne uvádzame ich
názvy spolu s témami, podtémami z dielne Ambrely, ako aj linky na stiahnutie – k prípadnému prečítaniu
či citovaniu. Výčet publikácií môže zástupcom a zástupkyniam médií zároveň poslúžiť ako zdroj dát,
vedeckých výskumov a odbornej literatúry do konkrétnych novinárskych prejavov.
- Rozvojová spolupráca a jej vplyv na priebeh migrácie / Development Cooperation and its
Impact on Migration Flows (Background paper) – Ak vás zaujíma prepojenie medzi rozvojovou spoluprácou a migráciou, ako aj vplyv rozvojovej politiky na riešenie a riadenie migrácie – začítajte sa do tohto
materiálu, v ktorom autorka porovnáva vplyv remitencií a oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) na kontrolu migrácie, zároveň opisuje model tzv. humanitárneho militarizmu. Tiež poukazuje na postavenie
Slovenskej republiky v kontexte migrácie. V angličtine tu a v slovenčine tu.
- Pôsobenie slovenských rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v oblastiach ovplyvnených migráciou / Activities of Slovak Development Volunteers in Places Affected by Migration (Case
study) – Prípadová štúdia prezentuje pozitívne príklady slovenskej dobrovoľníckej praxe a ich dosahy na
komunity – na konkrétnom príklade členskej organizácie Ambrely – ADRA Slovensko. V publikácii zobrazené dobrovoľníčky Veronika Zimová a Anna Hruboňová, ako aj dobrovoľník Martin Pavelka, boli pre
svoje pôsobenie v Albánsku, Gruzínsku a Libanone sami migrantmi a možno ich považovať za mladých
ambasádorov kampane ‚Tváre migrácie‘. V slovenčine tu a v angličtine tu.
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- Príklady projektov humanitárnej pomoci slovenských organizácií v Libanone / Examples
of Humanitarian Aid Projects of Slovak Organisations in Lebanon (Case study) – Libanon hostí najviac utečencov a utečeniek na svete v pomere k svojej populácii (každý siedmy obyvateľ je človek na
úteku). Prípadová štúdia ponúka odpovede na otázky, prečo sa malá blízkovýchodná krajina doteraz
nerozpadla; ako životné podmienky domácej i utečeneckej komunity v Libanone, zaťaženej už aj tak
ekonomickou krízou, zhoršila pandémia koronavírusu, a ako na ňu reagujú humanitárne a rozvojové
organizácie. V publikácii sú uvedené ukážky intervencie zo strany členov Ambrely, menovite: ADRA
Slovensko, Človek v ohrození, Zdravotnícka humanitárna organizácia MAGNA a Slovenská katolícka charita. V slovenčine tu a v angličtine tu.
- Deficit riadenia migrácie – a dôsledky, ktoré z neho plynú / Insufficiencies in Migration
Management – and the Consequences it Entails (Background paper) – Migrácia sama osebe nie je
‘problém‘, ktorý je potrebné vyriešiť, a nie je ani ‚riešením‘ pre iné problémy, ktoré už máme. Čo je naopak
potrebné, sú politické a legislatívne štruktúry, ktoré vytvárajú efektívne nástroje na riadenie migrácie.
Nedostatky v tejto oblasti sú zrejmé – a vedú nielen k negatívnym politickým a ekonomickým dosahom
v krajinách pôvodu a cieľa, ale prinášajú aj ľudské utrpenie na úrovni jednotlivých migrantov a ich rodín.
V slovenčine tu a v angličtine tu.
- Fenomén odlivu mozgov a imigrácia vysokokvalifikovanej pracovnej sily do SR / The
Phenomenon of Brain Drain and Immigration of a High-Skilled Workforce to Slovakia (Background
paper) – Špecifický typ migrácie predstavuje tzv. odliv mozgov alebo ‘brain drain‘, kedy ide o migráciu
vzdelanej časti obyvateľstva. Dôsledky odlivu mozgov sú odlišné pre krajinu pôvodu a cieľový štát. Zatiaľ
čo hostiteľská krajina zo vzdelaných migrantov a migrantiek jednoznačne benefituje, materská krajina
emigráciou kvalifikovaných osôb stráca ľudský kapitál, ktorý považujeme za jeden z predpokladov rozvoja. V slovenčine tu a v angličtine tu.
- Monitorovacia správa o napĺňaní Agendy 2030 a riešení migrácie v SR (2015 – 2019) /
Monitoring paper on Agenda 2030 implementation and migration management in Slovakia (2015 –
2019) – V práve sa dočítate viac o sociálnom, ekonomickom a politickom začleňovaní migrantov a migrantiek v SR, ako aj o regularizovanom príchode migrantov a migrantiek z tretích krajín do SR. Osobitná
časť je venovaná téme rozvojovej, resp. humanitárnej pomoci v prepojení na migráciu. Humanitárne
a posthumanitárne projekty s podporou SlovakAid riešia takmer výlučne pomoc utečencom a utečenkám (Libanon), vnútorne vysídleným osobám (Sýria, Ukrajina, Južný Sudán) alebo tzv. navrátilcom
(Irak). Pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, SR sa angažuje najmä v Keni s cieľom prispieť k zníženiu vysídľovania vidieckych oblastí a migrácie do miest. V slovenčine tu a v angličtine tu.
- Rozvojové a humanitárne aktivity Slovenskej republiky na Blízkom východe ako reakcia
na Sýrsku krízu / Development and humanitarian activities of the Slovak Republic in the Middle East
in response to the Syrian crisis (Policy paper) – V dokumente sa autor zaoberá motívmi pôsobenia SR
v regióne Blízkeho východu a stručne predstavuje vývin najmä humanitárnej situácie v Libanone, Iraku
a Sýrii z jari 2021. Štúdia pokračuje analýzou doterajších krokov slovenskej diplomacie na pozadí strategických dokumentov a vyhlásení, vrátane stručnej reflexie k dosahom globálnej pandémie covidu-19.
Nasleduje krátke porovnanie prístupov zo strany donorov, veľkosťou podobných SR. V závere načrtáva
štyri možné scenáre ďalšieho vývinu oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR na Blízkom východe.
V slovenčine tu a v angličtine tu.
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- Výzvy slovenských mimovládnych organizácií pri poskytovaní humanitárnej pomoci
v regióne Blízkeho východu / Challenges of Slovak nonprofits in Providing Humanitarian Aid in the
Middle East Region (Policy paper) – Tento dokument sa týka konkrétneho pôsobenia slovenských
mimovládnych organizácií v regióne a ich aktuálnych výziev pri poskytovaní humanitárnej pomoci
obyvateľstvu, ako aj návrhov na zlepšenie systému implementovania projektov (pre donora a ďalších
stakeholderov). Informácie, uvedené v tomto dokumente, sa opierajú o analýzu výstupov diskusie vo
fokusovej skupine (FGD) zo dňa júla 2020 s názvom ‚Adaptation of Slovak NGOs and their Partners operating in the Middle East to the COVID-19 situation‘. V slovenčine tu a v angličtine tu.
- Motivácia a prispievanie rozvojových organizácií k napĺňaniu Globálnych cieľov prostredníctvom medzinárodného dobrovoľníctva / Motivations and Contributions of Development
Organizations to Meeting the Global Goals through International Volunteering (Policy paper) – Mapovanie
a reportovanie dosahu dobrovoľníckych projektov poskytuje zapojeným stranám príležitosť na sebareflexiu a zlepšenie celého manažmentu dobrovoľníctva. Vhodný spôsob merania a hodnotenia takéhoto
príspevku v prepojení na Globálne ciele sa však stále hľadá. Pomocnú ruku podáva International Forum
for Volunteering in Development s novou online platformou z jesene 2021. Na preukázanie prínosov
dobrovoľníctva pre medzinárodný rozvoj sa uskutočnilo stále málo výskumov, v SR sa však prvý takýto
výskum, zameraný aj na motiváciu a prispievanie vysielajúcich organizácií k napĺňaniu Agendy 2030,
realizoval na jar 2021. V slovenčine tu a v angličtine tu.
- Report Aidwatch – hodnotenie systému ODA SR za rok 2020 – AidWatch je správa, v ktorej platforma Ambrela každoročne opisuje a hodnotí systém Oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR v uplynulom roku. Ponúka tak unikátny a kritický pohľad, ale aj odporúčania pre oblasť rozvojovej spolupráce
a globálneho vzdelávania zo strany občianskej spoločnosti. Upozorňujeme v ňom napríklad na to, že SR
prispela na ODA SR sumou 124,5 mil. eur. Skutočný objem (po odpustení dlhu Srbsku a Somálsku) bol
však iba 104,6 mil. eur a podiel na HND predstavoval 0,12 %. SR sa tak stále nepriblížila k svojmu medzinárodnému záväzku vynaložiť 0,33 % HND na rozvojovú spoluprácu. V slovenčine tu.
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- SDGs and Migration in the European Union (Report) – Publikácia pozostáva z kapitol
o Globálnych cieľoch, migrácii, súdržnosti politík a zodpovednosti členských štátov EÚ v oblasti ľudských práv. Nasledujú jednotlivé správy o napĺňaní SDGs a monitorovaní migrácie v šiestich členských
štátoch EÚ – zapojených do projektu ‘Globálne ciele a migrácia’. Podklady za SR pripravila naša platforma Ambrela. Štúdia sa venuje aj reakcii EÚ a členských štátov na tému utečenectva (spomínajúc pritom Nový pakt o migrácii a azyle, a tiež úlohu Frontexu v situáciách porušovania ľudských práv ľudí na
úteku pri prekročení hraníc EÚ). Na konci správy nájdete aj súčasné a budúce výzvy spolu s dôležitými
odporúčaniami pre členské štáty EÚ. V angličtine tu.
- Osvetová a fundraisingová kampaň ‘Spolu pre Etiópiu‘ ako reakcia slovenských mimovládnych organizácií na konflikt v regióne Tigraj / Awareness and Fundraising Campaign Together for
Ethiopia as a Response of Slovak nonprofits to the Conflict in the Tigray Region (Case study) – Napriek
sľubným demokratizačným reformám a oceneniam zo zahraničia spadla Etiópia opäť do priepasti
autoritárstva, ktoré v novembri 2020 vyvrcholilo v etnicky podmienené násilie a následnú humanitárnu
katastrofu na severe krajiny – v regióne Tigraj. Päť slovenských mimovládok spolu s platformou Ambrela
v marci 2021 (popri svojich prebiehajúcich rozvojových a humanitárnych projektoch) založilo iniciatívu
‘Spolu pre Etiópiu‘ spolu s osvetovou a fundraisingovou kampaňou a spustilo verejnú zbierku pomoci
etiópskemu ľudu. Štúdia opisuje pozadie konfliktu v Tigraji, priebeh aj odozvu na slovenskú iniciatívu,
ako aj odporúčania pre budúce kampane. V slovenčine tu a v angličtine tu.
- Tak nestrácajme čas a konajme: Ako zapojiť verejnosť do napĺňania Cieľov trvalo udržateľného rozvoja – SDGs / Take action: How to engage the public in sustainable development (Toolkit)
– Kampaňový manuál slúži ako základný nástroj na budovanie kapacít jednotlivcov, jednotlivkýň
a občianskej spoločnosti. Hlavným cieľom je poskytnúť nástroje a inšpiráciu, ktoré podporia miestne
aktivity, vedúce k trvalo udržateľnému rozvoju. Najmä také činnosti, ktoré podporia cieľ Agendy 2030
‘Leaving no one behind’ – teda nenechať nikoho pozadu, na okraji záujmu spoločnosti. V angličtine tu
a v slovenčine tu.
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2.4 TÉMA POMOCI UKRAJINE
NA AMBRELA DEVELOPMENT FÓRE
Od začiatku vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu (z dňa 24. februára 2022) pôsobí naša Ambrela ako
iniciátor a zároveň koordinátor pracovnej skupiny pre oblasť humanitárnej pomoci. Naše organizácie boli v prvé týždne vojny sústredené hlavne na troch hraničných priechodoch a tam pomáhali ľuďom,
utekajúcim z Ukrajiny. Niektoré z nich však realizovali na východe Ukrajiny svoje humanitárne a rozvojové projekty už od roku 2014, majú expertízu a skúsenosť z terénu, a tú treba vhodne zužitkovať.
Ambrela teda zbiera a vyhodnocuje informácie od svojich členov (ako napríklad Človek v ohrození,
Slovenská katolícka charita, Nadácia Integra, ADRA Slovensko, saleziánske SAVIO), pozorovateľov (ako
UNICEF Slovensko, MAGNA, Spišská katolícka charita, Slovenský Červený kríž, Nadácia Milana Šimečku)
a ich ukrajinských partnerov, pričom sa snaží pracovať na zabezpečení bezpečného koridoru a účinnej
distribúcie humanitárnej pomoci na druhej strane hraníc.
Aby si Ambrela plnila nielen svoju advokačnú, ale aj komunikačnú úlohu, na webe sme pripravili
komplexný zoznam aktivít, ktoré naše organizácie práve teraz v rámci pomoci Ukrajine realizujú, ako
aj ich zbierok pomoci, ktoré možno podporiť. Zároveň tam uvádzame aj kontakty či formuláre pre prípad, že by ľudia chceli okrem finančných darov prispieť priamo svojím fyzickým dobrovoľníctvom,
alebo poskytnutím ubytovania pre ľudí na úteku. Pridávame tam nepretržite aj linky na záznamy zo
vzdelávacích webinárov a online diskusií k téme vojny a našej úlohy v jej zmiernení, riešení, ale aj k téme
informovania a vedenia dialógu o vojenskej agresii a jej následkoch so svojimi blízkymi.
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Vzhľadom na túto najväčšiu humanitárnu krízu v Európe od čias druhej svetovej vojny sme operatívne zmenili aj témy panelov, ako aj výber jednotlivých spíkrov a spíkeriek v rámci našej medzinárodnej konferencie – Ambrela development forum (ADF), ktorá sa uskutoční v dňoch 23.–24. mája 2022
v Bratislave. Toto rozvojové fórum bude reflektovať dôsledky invázie na Ukrajinu a súvisiacej humanitárnej krízy. UN OCHA odhaduje, že počet ľudí z Ukrajiny, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, sa vyšplhal
k 17. marcu už na dvanásť miliónov. Takmer sedem miliónov osôb je vnútorne vysídlených v rámci krajiny,
do cudziny nedobrovoľne utieklo viac ako 3,3 milióna ľudí. V dôsledku týchto skutočností sa zmení fungovanie systému humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v našom regióne, a možno aj celkový
stav občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe. Pripravované štyri panely a tri workshopy
ADF sa viac či menej budú tematicky dotýkať práve identifikácie výziev a hľadania možných riešení
tejto bezprecedentnej krízy, ktorá sa odohráva v tesnej blízkosti Európskej únie – jedného z najbohatších regiónov sveta, a najmä jedného z najväčších poskytovateľov humanitárnej pomoci a rozvojovej
spolupráce vôbec.

3. NAMIESTO ZÁVERU:
PRÍKLADY AKTIVÍT VYBRANÝCH ORGANIZÁCIÍ
V tejto časti media kitu uvádzame zoznam projektov, projektových aktivít, ako aj osvetových kampaní a zbierok či mediálnych produktov z dielne členov a pozorovateľov Ambrely, plus ďalších relevantných partnerov. Pridávame tiež tipy na vzdelávacie materiály, či rovno metodické príručky k téme
migrácie, integrácie, globálnych výziev a Globálnych cieľov, a tiež informovania o nich v médiách.

3.1 Audio a video záznamy z diskusií,
webinárov, rozhovorov aj blogové platformy
» Človek v ohrození: Migrácia for dummies, alebo Všetko, čo by ste mali o nej vedieť – webstránka
» Človek v ohrození: Položili sme si za vás najčastejšie otázky o migrácii – webstránka s videami
» Čierna labuť FM – web a séria podcastov CEEV Živica, Denníka N a Rádia FM
» Európska migračná sieť (EMN): Vzdelávací seminár o migrácii – webstránka s prednáškami
» Európska migračná sieť (EMN): Podcasty o migrácii
» Globálne vzdelávanie – webstránka z dielne Človek v ohrození, PDCS a CEEV Živica a PdF UMB
v Banskej Bystrici
» IOM SR: Vzdelávacie materiály o migrácii – webstránka
» Liga za ľudské práva: Dajme šancu utečencom – e-learning
» Liga za ľudské práva: Príbehy ľudí – webstránka
» Mareena: Stretnutím k porozumeniu – metodická príručka
» Migračný kompas – séria podcastov Ligy za ľudské práva a .týždňa
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» Media about Development – blogová platforma
» Partners for Democratic change Slovakia (PDCS): Akadémia dialógu
» Sokratov inštitút – realizuje CEEV Živica
» Stories that Move: Spoločne proti diskriminácii – webstránka s videami a kurzami
» Svet medzi riadkami – iniciatíva a podcast Človeka v ohrození a denníka SME
» UNHCR: Vzdelávanie o utečencoch a utečenkách – osnovy, aktivity a výkladové videá
» Zmudri: Kritické myslenie a hoaxy – online kurzy

3.2 Publikácie, výstupy z výskumov
a metodické príručky
» Ambrela / Inštitút pre globálnu zodpovednosť, 2008: Ako hovoriť o väčšine sveta. Ako objektívne
informovať o krajinách globálneho juhu – príručka
» Ambrela / CONCORD Europe: Kódex používania obrazového materiálu a podávania správ – príručka
» Ambrela / Platforma MVRO: Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom – príručka
» Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK): Obraz utečencov v médiách na Slovensku – štúdia
» Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK): Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu –
publikácia záverov z výskumu
» Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK): Menšinová politika na Slovensku: Cudzie nechceme,
svoje si nedáme – Postoje majoritnej populácie k migrácii a cudzincom na Slovensku – Analýza
kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu
» Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK): Menšinová politika na Slovensku – Kritický magazín
» Človek v ohrození: Obrazy menšín v našich hlavách. Ako nepísať o „iných“ bez „iných“ – metodická
príručka
» Človek v ohrození: MultiKulturART – spoznaj kultúru menšín – metodický materiál pre multikultúrnu
výchovu
» Človek v ohrození: Ľudia medzi riadkami – Príručka o migrácii (nielen) pre budúcich novinárov
» Človek v ohrození: Ako sa vyznať v informačnom prostredí – metodická príručka
» Člověk v tísni: Člověk v tísni – Publikace 10 mýtů o migraci a rozvoji – publikácia
» Člověk v tísni, Človek v ohrození a MONDO: Media coverage of migration in Czech Republic, Estonia
and Slovakia – Comparative report
» Denník N: Kritické myslenie – príručka
» Denník N: Ako fungujú media – príručka
» Diakonie ČCE: Tváře migracie – Vybrané publikace určené médiím – Media kit
» Diakonie ČCE: Expertní informace o migraci – Kontakty na odborníky a odbornice z českých
organizací
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» Global call to action against poverty (GCAP): Faces of Migration – Documents
» Globálne vzdelávanie: Vojna na Ukrajine: ako ju citlivo rozoberať v triede
» IOM Slovakia, Medzinárodná organizácia pre migráciu: Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu EMN
v angličtine
» IOM Slovakia, Medzinárodná organizácia pre migráciu: Špecifiká spracovania tém migrácie –
odporúčania pre novinárov
» IOM Slovakia, Medzinárodná organizácia pre migráciu: Základné pojmy v oblasti migrácie a integrácie
cudzincov v slovenčine
» Lepšia geografia: Ako učiť o vojne na Ukrajine? Prehľad existujúcich aktivít a vzdelávacích materiálov
» Liga za ľudské práva: Integrácia utečencov na trh práce na Slovensku – výskumná štúdia
» Liga za ľudské práva: Uletenci v škole – Tipy pre využitie komiksu Uletenci pri vzdelávaní o migrácii a
utečencoch
» Mareena: Dobrovoľnícky manuál – príručka
» Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja ainformatizácie SR (MIRRI): Správa odosiahnutých
výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 – publikácia
» Nadácia Milana Šimečku: Farebná škola I. a II. – metodická príručka
» Projekt KapaCity: Ako komunikovať témy migrácie a integrácie cudzincov na regionálnej úrovni –
Príručka pre samosprávy
» Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), Ministersterstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR): Strednodobá stratégia rozvojovej
spolupráce SR na roky 2019–2023 – publikácia
» UNICEF Slovensko: Pomoc chutí po arašidoch – publikácia pre dospelých
» UNICEF Slovensko: Arašidy letia na pomoc – publikácia pre deti
» ÚRAD VLÁDY SR: Zodpovedné Slovensko – udržateľný rozvoj za našimi hranicami, Koncepcia
implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí – publikácia

3.3 Humanitárne a rozvojové projekty,
osvetové kampane a festivaly
» ADRA Slovensko: Projekt v Ugande, Libanone a pomoc Ukrajine
» Ambrela: Kampaň Tváre migrácie
» Človek v ohrození: Festival dokumentárnych filmov Jeden svet
» Človek v ohrození: Projekty v Libanone a na Ukrajine
» eRko: kolednícka zbierka Dobrá novina
» eRko: Projekty v Subsaharskej Afrike
» Karpatská nadácia: Krízový fond Karpatskej nadácie – Máme radi Ukrajinu
» Kto pomôže Ukrajine?: Celonárodná výzva občianskej spoločnosti so zbierkou #KtoPomôžeUkrajine
» Nadácia Integra: Projekty v Libanone, Etiópii a pomoc Ukrajine
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» Nadácia Milana Šimečku: Festival Fjúžn
» Nadácia Milana Šimečku: Projekt Rozmanité školy
» SAVIO: Projekty v Subsaharskej Afrike a Saleziánske misijné dobrovoľníctvo
» SAVIO: Zbierka Tehlička
» Spolu pre Etiópiu: iniciatíva piatich slovenských mimovládnych organizácií
» Slovenská katolícka charita: Projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi
» Slovenská katolícka charita: Projekty v Sýrii, Iraku, Libanone a pomoc Ukrajine
» Slovenská katolícka charita: Zbierka Pôstna krabička
» Slovenská humanitná rada: Projekt Naši utečenci
» Slovenská humanitná rada: Zbierka Sme susedia
» UNICEF Slovensko: Projekty pomoci deťom v Afganistane a na Ukrajine
» Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety: Projekty v Južnom Sudáne a Libanone
» Zdravotnícka humanitárna organizácia Magna: Projekty v Libanone a na Ukrajine
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