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Príklady projektov 
 humanitárnej  pomoci 
 slovenských organizácií 
v  Libanone 

Libanon je krajina, ktorá hostí najviac utečencov a utečeniek na svete 
v pomere k svojej populácii1 (každý siedmy obyvateľ je utečenec alebo 
utečenka). Je na mieste sa pýtať: Ako to, že sa malá blízkovýchodná 
krajina doteraz nerozpadla? Vo svetle posledných udalostí z jari 2020 
sa natíska aj obava: Ako životné podmienky domácej i utečeneckej 
komunity v Libanone, zaťaženej už aj tak ekonomickou krízou, zhorší 
pandémia koronavírusu a ako na ňu reagujú humanitárne a rozvojové 
organizácie? Práve slovenskú intervenciu zo strany členských organizácií 
Platformy rozvojových organizácií – Ambrela predstavíme v tomto 
dokumente.

Úvod: Vypätá situácia v Libanone
Malá blízkovýchodná krajina so 6,8-miliónovou populáciou2 prežíva politickú, finančnú aj utečeneckú 
krízu naraz. Žije v nej okolo jedného milióna utečencov a utečeniek, ktorých vyhnala vojna, trvajúca v ne-
ďalekej Sýrii od roku 2011.3 Organizácia UNHCR ich prestala registrovať pred piatimi rokmi a sčítanie ľudu 
v krajine už dlho neprebehlo, preto nik nepozná oficiálne čísla. Ak k tomu však prirátame ešte zo spoloč-
nosti vytesnené státisíce palestínskych utečencov a utečeniek, ktoré do krajiny putujú od roku 1948 až 
dodnes, môže číslo výrazne vzrásť.4

1 UNHCR, 2020: Global Trends 2019 
2 World Population Review, 2020: Lebanon population 2020
3 TASR & Aktuality, 2020: Sýrii hrozí najväčšia hladová kríza od začiatku občianskej vojny
4 TASR & SME, 2020: V Libanone sa upálil utečenec zo Sýrie
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V riešení spomínaných kríz sa libanonskej vláde snaží pomáhať Európska únia a jej členské štáty (vrá-
tane Slovenska). Jednou zo stratégií EÚ, ako čeliť utečeneckej kríze a početnému pribúdaniu utekajú-
cich z Blízkeho východu a severnej Afriky v Európe, je pomáhať krajinám, ktoré sú ňou najviac zasiahnuté 
a sú čo najbližšie k jej epicentru. Libanon je príkladom toho, ako taká pomoc vyzerá v praxi. SR tam pro-
stredníctvom oficiálnej rozvojovej pomoci pod značkou SlovakAid implementuje humanitárne projekty 
už od roku 2016.

1. Zmiernenie utečeneckej krízy  
pod značkou SlovakAid
Malá krajina na pobreží Stredozemného mora, kde sa o moc delia šiíti, sunniti a kresťania, má stále naj-
viac utečencov a utečeniek na svete na počet obyvateľov a obyvateliek. Napriek tomu sa Libanon, skú-
šaný občianskou vojnou v období 1975 – 1990 či vojnami s Izraelom (1982 a 2006), nezrútil. Hoci jarné 

„protesty hladu“ pod vplyvom koronakrízy môžu vnútorný rozklad a krach štátu ešte prehĺbiť.
Problémy spojené s utečeneckou krízou nie sú dlhodobo zvládateľné. Pribúdajúci utečenci a utečenky 
zo Sýrie sú veľkou záťažou najmä pre libanonskú infraštruktúru a pracovný trh. Najmä v údolí Bikáa, kde 
žije vyše tristotisíc z nich. Veľa z utekajúcich ľudí vzhľadom na právne vákuum končí v smutne slávnych 
palestínskych utečeneckých táboroch Sabra a Šatíla v Bejrúte. Núdzne rodiny tam žijú v nehostinných 
podmienkach – v okolí stanov je špinavá voda, haldy odpadkov, kanalizácia neexistuje, cesty sú prašné 
a elektrina drahá.5

Pomoc krajine možno poskytnúť jednorazovo, krátkodobo  – formou humanitárnej pomoci, alebo 
plánovane a dlhodobo – formou rozvojovej spolupráce. EÚ sa tam snaží vybudovať infraštruktúru (po-
staviť cesty, studne, školy atď.), zároveň pomôcť zamestnanosti a poskytnúť podporu najzraniteľnejším.

SR v  nedávnej minulosti poskytla jednorazovú materiálnu humanitárnu pomoc pre sýrskych ute-
čencov a utečenky v libanonskej provincii Akkar, kde je najviac neformálnych stanových utečeneckých 
táborov a najväčšia bieda. Naše ministerstvo vnútra pripravilo stany, prikrývky, karimatky, spacie vaky, 
elektrocentrály, osvetľovacie súpravy a  oblečenie pre deti aj dospelých. Ich doručenie zabezpečilo 
MZVEZ SR a distribúciu zasa Veľvyslanectvo SR v Libanone.6 Táto pomoc v roku 2019 konkrétne sme-
rovala do mestečka Muhammara v  severolibanonskej  provincii Akkar, ktoré je od roku 2011 sužované 
vysokým prírastkom sýrskych utečencov a utečeniek, ale aj libanonských presídlených osôb z horských 
oblastí. Muhammara má oficiálne tritisíc miestnych obyvateľov a obyvateliek, avšak reálne v nej žije ďal-
ších šesťtisíc presídlených libanonských a  desaťtisíc sýrskych utekajúcich ľudí. Obývajú tam stanové 
tábory, pričom ich pobyt mimoriadnym spôsobom zaťažuje limitované zdroje miestnej samosprávy.7

Okrem jednorazovej pomoci zo strany SR poskytujú slovenské rozvojové organizácie strategickú 
niekoľkoročnú pomoc v Libanone – vďaka projektom financovaným zo zdrojov SlovakAid. Od vypuknu-
tia tzv. migračnej a utečeneckej krízy sa SR intenzívne zapája do humanitárnych aktivít, pričom sa sú-
stredí na prevenciu a riešenie príčin vzniku migrácie prostredníctvom zlepšovania životných podmienok 

5 Tóda, M., 2016: Má najviac utečencov na počet obyvateľov. Boli sme sa pozrieť, ako to môže malý Libanon prežiť
6 Ministerstvo vnútra SR, 2019: Humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov v Libanone
7 MZVEZ SR, 2019: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Libanone doručilo humanitárnu pomoc sýrskym utečencom na 

severe Libanonu

http://www.slovakaid.sk/
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obyvateľstva a perspektív na jeho uplatnenie sa v domovských komunitách. Osobitná pozornosť je ve-
novaná zlepšovaniu životných podmienok utečencov a  utečeniek s  cieľom napomáhať pri ich dočas-
nom pobyte v hostiteľských krajinách, respektíve pri ich návrate do krajín ich pôvodu.8 Slovenská agen-
túra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) od roku 2016 podporila v Libanone pod značkou 
SlovakAid deväť humanitárnych projektov. 

8 SlovakAid, 2019: Partnerské krajiny a regióny – Blízky východ

Organizácia Človek v ohrození realizuje s podporou SlovakAid v Libanone už tretí vzdelávaci projekt.
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2. Vybrané prebiehajúce projekty 
členov Ambrely 
ADRA Slovensko je slovenská humanitárna a  rozvojová organizácia, ktorá   pôsobí v  nízkopríjmových 
krajinách i na Slovensku. Je súčasťou medzinárodnej organizácie ADRA (Adventist Development and 
Relief Agency) a v roku 2018 oslávila dvadsaťpäť rokov svojej činnosti. Okrem poskytovania humani-
tárnej pomoci a  rozvojovej spolupráce sa zameriava na manažment medzinárodného dobrovoľníc-
tva. Od augusta 2019 (s predpokladaným ukončením v lete 2020) realizuje v spolupráci s partnerskou 
ADRA Libanon projekt v oblasti zabezpečenia WASH aktivít (z angličtiny: „water, sanitation and hygie-
ne“) s názvom WASH intervencia v oblasti Baalbek pre sýrskych utečencov, utečenky a Libanončanov, 

Libanončanky9.

Hlavným výstupom projektu je vybudovaná vodná nádrž v Hay El Shaab Wal Zahraa v rámci  Baalbeku. 
Účelom je zabezpečiť prístup k  bezpečnej a  pitnej vode pre lokálnu komunitu (21 000 libanonských 
a  8 000 sýrskych ľudí). Tamojšie obyvateľstvo bolo doteraz odkázané na cisternový rozvoz vody zo 
strany OSN či iných mimovládnych organizácií, poprípade nákup do fľašiek balenej vody. To prinášalo 
obmedzenia užívania vody a zvyšovalo náklady domácností. Stavba vodnej nádrže už je hotová, rieši 
sa jej napojenie na existujúcu vodovodnú sieť, čo zabezpečí obci dostatočnú kapacitu a zásoby čistej 
vody z existujúcej studne. Na jar ADRA mala realizovať školenia o vode, sanite a hygiene, pričom malo ísť 
o praktické postupy pri udržateľnom hospodárení s vodou a nácvik hygienických praktík. Tie boli pre ná-
stup pandémie koronavírusu prerušené a pozdržané. Po uvoľnení koronaopatrení budú osvetové aktivi-
ty dokončené. Pred koronakrízou sa stihlo iba jedno takéto školenie v kempe pre dvadsaťpäť rodín, kto-
rého sa zúčastnili prevažne ženy. Projektová manažérka Anna-Mária Benková z ADRA Slovensko uvádza: 

„Účastníčky školenia vyjadrovali vďačnosť za získané vedomosti a zručnosti, ale tiež za prejavený záu-

jem poskytnúť pomocnú ruku a vzdelávanie, čo sa pretaví aj do starostlivosti o rodiny. Urobili dokonca 

výnimku a privítali nás vo svojich príbytkoch a ešte sa aj chceli spoločne odfotografovať s projektovým 

tímom, čo doteraz odmietali. Ponúkli tiež akýsi ‚needs assessment‘ a nápady pre budúce projekty – ako 

zlepšiť životné podmienky s malou pomocou.“

Organizácia Človek v ohrození (ČvO) realizuje v Libanone už svoj tretí projekt. História organizácie 
siaha do roku 1999, keď vznikla ako reakcia na situáciu vo vojnou zmietanom Kosove. Dnes adresne re-
aguje na vzniknuté krízové situácie vo svete formou humanitárnej pomoci, ale venuje sa aj dlhodobým 
projektom rozvojovej spolupráce, podpory ľudských práv a globálneho vzdelávania. V roku 2016 sa ČvO 
spojila s českým Člověkom v tísni a dnes pôsobí ako nezisková organizácia. Je súčasťou medzinárodnej 
siete People in Need. 

Od augusta 2019 do konca augusta 2020 organizácia Človek v  ohrození,  n. o., realizuje v  druhom 
najväčšom meste Libanonu projekt s názvom Vzdelávanie ako cesta k lepším životným podmienkam 

pre zraniteľné deti a mládež z libanonských a utečeneckých komunít v Tripoli 10. Tento projekt ČvO rea-
guje na vzdelávacie potreby pri kvalifikácii na zápis a udržiavanie pravidelnej školskej dochádzky u detí 
vo veku 4 – 10 rokov. Tiež sa zameriava na mládež, pričom pomáha zvyšovať šance zamestnateľnosti 
u znevýhodnenej mládeže vo veku 16 – 26 rokov. Prostredníctvom terénnych pracovníkov a pracovníčok 

9 ADRA Slovensko, 2019: Zdroj pitnej vody pre dedinu v Libanone
10 Človek v ohrození, 2019: Humanitárna pomoc – Libanon

https://www.adra.sk/
https://clovekvohrozeni.sk/
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v rámci spolupráce s partnerom SEED poskytuje psychosociálnu podporu deťom, mládeži, ich rodinám, 
ale aj pedagogickým zamestnancom a zamestnankyniam. Čo je mimoriadne dôležité – vychováva ro-
dičov k podpore vzdelávacieho prostredia pre ich potomstvo, čo vedie deti k lepším výsledkom v škole, 
dobrým návykom a výraznejšej motivácii učiť sa. Tento projekt ČvO bol pozitívne prijatý miestnymi ná-
boženskými, etnickými aj kultúrne diverznými komunitami, čo viedlo k zlepšeniu možnosti vzdelávania 
aj zabezpečovania si živobytia. 

Pri implementácii možno naraziť aj na prekážky, ktoré treba riešiť a  brať ich ako výzvy. Projektová 
manažérka ČvO Viola Ternényová uvádza, že najväčšou prekážkou je „stále sa prehlbujúca socioeko-

nomická kríza v Libanone. Všetky základné produkty a služby sú mimoriadne drahé, rodiny priorizujú 

zabezpečenie obživy pred vzdelávaním, prestáva fungovať bankový systém. Libanonská mena je ne-

udržateľná a zahraničné meny sú nedostupné. V praxi to znamená ťažkosti vo financovaní projektov 

aj vo vykonávaní jednoduchých úkonov. Rastie nervozita a tlak v spoločnosti, stúpa miera násilia. V ta-

kýchto podmienkach sme fungovali posledné mesiace, pričom nebolo k dispozícii viac zdrojov ani väčší 

tím. Práca bola mimoriadne náročná, avšak zároveň veľmi poučná.“

Pohľad na výstavbu studne v rámci projektu ADRA Slovensko a ADRA Libanon.
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Zdravotnícka humanitárna organizácia Magna bola založená v roku 2001 a na základe priamej skú-
senosti zakladateľskej dvojice s epidémiou AIDS v Kambodži začala poskytovať zdravotnú pomoc obe-
tiam katastrof po celom svete. Dnes prostredníctvom Magna nemocníc zaisťuje deťom a ich rodinám 
zdravotnú starostlivosť, lieky a jedlo. V teréne má totiž vlastné zdravotnícke i technické tímy,  ktoré zais-
ťujú potrebnú pomoc a liečbu. Od októbra 2019 (s plánovaným ukončením v novembri 2020)  realizuje 
v Libanone projekt s názvom Zabezpečenie starostlivosti o reprodukčné zdravie vrátane manažmentu 

prípadov sexuálneho násilia pre sýrskych utečencov, utečenky a vnútorne vysídlených ľudí v oblastiach 

Baalbek-Hermel 11.

Aktivity reagujú na aktuálnu fázu krízy, pričom počas pandémie koronavírusu je predpoklad, že sa 
násilie u týchto osôb ešte zvýši. Projekt organizácie Magna zaisťuje núdznym a sociálne vylúčeným ľu-
ďom prístup k zdravotnej starostlivosti, zároveň posilňuje kapacity zdravotníckych štruktúr a miestnych 
zamestnancov, zamestnankýň v prístupe aj liečbe prípadov sexuálneho násilia. Posilnenie odborných 
kapacít a povedomia týkajúceho sa podpory práv žien a ďalších skupín aktívnej občianskej spoločnosti 
je rovnako dôležité. V utečeneckých osadách Chaat, Youmine a Baalbek v oblasti Baalbek-Hermel totiž 
stále nie sú zabezpečené kvalitné služby reprodukčného zdravia, ale ani mentálneho zdravia a psycho-
sociálnej podpory pre obete sexuálneho násilia.

Slovenská katolícka charita (SKCH) prostredníctvom desiatich diecéznych/arcidiecéznych  charít 
a sekretariátu poskytne ročne pomoc viac ako 23 000 ľuďom v núdzi. V nízkopríjmových krajinách re-
alizuje svoje humanitárne a rozvojové projekty – niekedy s podporou SlovakAid, ale častejšie vďaka fi-
nanciám súkromných darcov a darkýň, zbierkam v kostoloch alebo s podporou Konferencie biskupov 
Slovenska (KBS).

Projekt Podpory v štúdiu pre deti palestínskych utečencov a utečeniek prebieha práve vďaka niekoľ-
koročnej podpore KBS. Aktivity sa realizujú v utečeneckom tábore Dbayeh blízko Bejrútu, ktorý vznikol 
ešte v  roku 1959 pre palestínsku komunitu, utekajúcu pred ozbrojeným konfliktom v  Galilei. Momen-
tálne v tábore žije už ich štvrtá generácia, ktorá sa živí príležitostnými prácami. Počas občianskej vojny 
v  Libanone však bola zničená miestna škola, a tak deti navštevovali školy v okolí tábora – často obťažo-
vané a napádané počas dochádzania do škôl mestskou dopravou. Projekt SKCH preto pokrýva náklady 
spojené so súkromnou dopravou pre tieto deti z ekonomicky najslabších rodín s cieľom zabezpečiť im 
možnosť vzdelania. Okrem dopravy projekt zabezpečuje školské pomôcky, materiálne vybavenie, ale aj 
doučovanie.12 „Vďaka zabezpečeniu školských pomôcok, školného, obuvi, šatstva, doučovania a trans-

portu do a zo školy môžu deti z najchudobnejších rodín palestínskej utečeneckej komunity chodiť do 

školy. Potomkovia tak majú nádej na lepšiu budúcnosť ako ich rodičia, čím sa predchádza vzniku tzv. 

stratenej generácie,“ tvrdí Alena Horváthová zo SKCH. 

11 Magna, 2018: Kde pomáhame – Libanon
12 Slovenská katolícka charita, 2019: Projekty v Libanone

https://www.magna.org/sk/
https://www.charita.sk/
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3. Vplyv pandémie koronavírusu 
na  implementáciu projektov
Libanon sa zmietal vo vážnej ekonomickej kríze už pred nástupom koronavírusu a ochorenie COVID-19 
ju ešte prehĺbilo. Pandémia umocnila nespokojnosť s vládnucimi elitami, krajina nie je schopná splácať 
dlhy. Libanonský prezident Michel Aún v tejto súvislosti požiadal o pomoc medzinárodné spoločenstvo.13 
Libanonská populácia prichádza nielen o prácu, ale aj o úspory. Napriek protipandemickým opatreniam 
sa zdvihla nová vlna protestov.14 Pouličné protesty z jesene 2019 boli ešte pokojné, no tie z marca 2020 
už vyzerali inak, viac nebezpečne. Ceny potravín totiž opäť dramaticky stúpli, zatiaľ čo mnohí pre obme-
dzenie pohybu a zatvorenie prevádzok prišli o prácu.15 Krajine reálne hrozí hladomor.16

13 TASR & SME, 2020: V Libanone sa upálil utečenec zo Sýrie
14 Daniel, J., 2020: Když hoří banky. Libanonská revoluce mezi koronavirem a ekonomickým kolapsem
15 Chehayeb, K. & Sewell, A., 2020: How COVID-19 is limiting healthcare access for refugees in Lebanon
16 Markovič Baluchová, B., 2020: Dobrovoľnícky pobyt v Libanone predčasne ukončila koronakríza

Vzdelávacie aktivity v rámci projektu organizácie Človek v ohrození v Šatíle.
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Členské organizácie Ambrely, realizujúce humanitárne a rozvojové projekty v krajine, museli v marci 
2020 po prepuknutí koronavírusu obmedziť svoje aktivity a výrazne ich adaptovať, transformovať na 
aktuálnu situáciu. Podľa posledných informácií ADRA boli školenia o bezpečnom a hygienickom užívaní 
vody pre miestnych v Baalbeku pozastavené, sú transformované do vzdelávania o hygiene a prevencii 
pred koronavírusom. Ďalší členovia Ambrely  – MAGNA aj SKCH  – adaptovali svoje aktivity podľa aktu-
álnej situácie a opatrení v krajine. Organizácia Človek v ohrození poskytuje vzdelávanie aj psychologic-
kú podporu dištančnou formou cez whatsapp. Zabezpečila kredit do mobilných telefónov pre rodiny, 
 ktoré si nemohli dovoliť internet. Tiež začala poskytovať multifunkčné stravné lístky pre rodiny, ktoré si 
už nemohli dovoliť zabezpečovať ani základné potraviny a hygienické prostriedky.17 Dôležité je, že koor-
dinuje činnosť s ostatnými organizáciami a dokonca vypracovala prieskum o vplyve COVID-19 na pro-
jektové komunity.18

Záver: Globálna kríza sa týka nás všetkých
Už teraz je zrejmé, že libanonská ekonomika nedosiahne svoje hodnoty z roku 2018 prinajmenšom dve 
desaťročia. Celá populácia plošne schudobnie. Ekonómovia sa domnievajú, že 50 % libanonskej popu-
lácie žije v  chudobe, pričom neexistuje štátna sieť sociálnej podpory.19 V  prípade sýrskych a  palestín-
skych utečencov a utečeniek je až 95 % závislých od finančnej pomoci. V preľudnených podmienkach 
utečeneckých komunít nie je možná dostatočná sociálna izolácia a udržiavanie bezpečnej vzdialenosti. 
Najhoršie sú na tom tí, ktorí žijú v stanových usadlostiach a nemajú teda ani prístup k tečúcej vode.

Z rozhovorov slovenských novinárov20 a  terénnych rozvojových pracovníkov a  pracovníčok21, ale 
i  dobrovoľníkov a  dobrovoľníčok22 s  utečencami a  utečenkami v  Libanone vyplynulo, že teraz predo-
všetkým potrebujú prácu, aby zabezpečili obživu pre rodiny. Ak by to bolo možné, v budúcnosti by sa 
veľká časť z nich rada vrátila naspäť domov do Sýrie. Pokým to však bude bezpečné a možné zrealizovať, 
bude sa musieť Libanonu ako krajine vo veľkom pomôcť. K riešeniu majú prispieť aj zmienené projekty 
SlovakAid. Predsa len je to globálna kríza, ktorá sa týka nás všetkých (Slovensko nevynímajúc).

17 Človek v ohrození, 2020: Koronavírus a naše projekty v zahraničí
18 Človek v ohrození, 2020: Narastajúci strach, chudoba a smútok detí. Ako vyzerá život rodín na úteku v Libanone v čase pan-

démie? (Výsledky prieskumu)
19 Daniel, J., 2020: Když hoří banky. Libanonská revoluce mezi koronavirem a ekonomickým kolapsem
20 Tóda, M., 2016: Má najviac utečencov na počet obyvateľov. Boli sme sa pozrieť, ako to môže malý Libanon prežiť
21 Človek v ohrození, 2020: Estelle, humanitárna pracovníčka v Libanone: Neľutujem, že som nastúpila na posledný let
22 Markovič Baluchová, B., 2020: Dobrovoľnícky pobyt v Libanone predčasne ukončila koronakríza

https://ambrela.org/
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