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V roku 2019 sa toho udialo veľa. Medzi míľniky 
patrí Strednodobá stratégia rozvojovej spoluprá-
ce SR na roky 2019 – 2023, na príprave ktorej sme 
sa podieľali. Výbor OECD pre rozvojovú pomoc – 
DAC zavŕšil proces hodnotenia systému slovenskej 
rozvojovej spolupráce, ktorého sme boli aktívnym 
účastníkom.

V obhajovaní záujmov nášho sektora sme 
sa usilovali prísť s novým, agilnejším prístupom. 
Po mnohých rokoch snaženia sa nám v dialógu 
s MZVaEZ SR a SAMRS podarilo presadiť nový ná-
stroj bilaterálnej rozvojovej spolupráce, tzv. strate-
gické partnerstvá, ktoré mali byť pilotne spustené 
v Keni v objeme 1 mil. eur na obdobie piatich ro-
kov. Ďalším úspechom bolo navýšenie dotačného 
rozpočtu SAMRS zo 4 na 5,5 mil. eur. Obe zmeny 
boli zakotvené v Zameraní bilaterálnej rozvojovej 
spolupráce Slovenskej republiky na rok 2020. 

Pripravili sme prvú ucelenú stratégiu našej 
organizácie na obdobie piatich rokov. V rámci 
zefektívnenia vnútorných procesov sme reštruktu-
ralizovali niektoré naše orgány. V záujme lepšieho 
merania našich výsledkov sme zaviedli formát roč-
ných akčných plánov.

V oblasti budovania kapacít sme, okrem iných 
aktivít, v spolupráci s dvoma inštitútmi z University 
of Michigan, pripravili špičkový vzdelávací program 
NGO Leadership Workshop 2019. Predstavitelia 
mimovládnych organizácií zo Slovenska, Českej 

republiky, Maďarska a Poľska zlepšovali svoje zruč-
nosti pod vedením kvalitných trénerov zo zahrani-
čia aj zo Slovenska.

Po viac ako 15 rokoch sme usúdili, že platforma 
potrebuje prejsť kompletnou zmenou značky. Veľ-
mi si vážime podporu a spoluprácu našich členov 
v náročnom participatívnom procese, na konci 
ktorého nás reprezentuje rozoznateľná a moderná 
značka Ambrela. 

Prežili sme aj veľmi smutné chvíle, keď sme pri 
leteckom nešťastí v Etiópii stratili kolegyňu z eRka, 
Danicu Olexovú, ktorá nám veľmi chýba.

V roku 2020 nás okrem iného čaká aj veľká 
výzva – prispôsobiť našu činnosť a ciele na pomoc 
v boji s pandémiou COVID-19 a zasadzovať sa 
o zmiernenie dopadov na sektor rozvojovej spo-
lupráce.

Naša platforma prešla od svojho založenia 
v roku 2003 unikátnym vývojom. Až s odstupom 
jedného roka na pozícii výkonného tajomníka si 
uvedomujem, že stojí na pleciach našich pred-
chodcov a predchodkýň. Ďakujem im za všetko, čo 
sa im podarilo dosiahnuť. Veľká vďaka patrí celému 
tímu na sekretariáte, ktorý po celý rok neúnavne 
pracoval, aby plány našej platformy pretavil do rea-
lity. Ďakujem kolegyniam a kolegom za ich neustá-
lu snahu posúvať našu komunitu dopredu. 

S pokorou si uvedomujem zodpovednosť, 
 ktorá dnes leží na našich pleciach. 

Keď sa ma ľudia pýtali, kde pracujem, zvykol som 
odpovedať, v neziskovom sektore. Prípadne som 
to skomplikoval vetou „Advokujeme za zlepše-
nie systému rozvojovej spolupráce“. Teraz sa ich 
pýtam: „Poznáš túto alebo tamtú organizáciu? 
To je naša členská organizácia. Vieš, čo robia, keď 
niekde vypukne humanitárna kríza? Poznáš ich 
rozvojové projekty? V rámci globálneho vzde-
lávania robia teraz super podujatie v  Bratislave, 
nechceš sa prísť pozrieť?” Spoločne sa usilujeme 
o to, aby nielen mimovládne organizácie, ale aj 
Slovenská republika pomáhala viac a kvalitnejšie. 
Zároveň bojujeme proti mýtom a vysvetľujeme 
verejnosti, prečo má zmysel pomáhať.

Úvod

Daniel Kaba
Výkonný tajomník
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V roku 2019 s nami spolupracovali aj 

Dagmar Mekiňová, Mária Sliacka, Matúš Plavecký a Jakub Šimek

Daniel Kaba 
Výkonný tajomník

Ivana Uličná 
Projektová manažérka

Jakub Žaludko 
Manažér pre globálne 

vzdelávanie

Renata Ferstlová 
Finančná manažérka

Boba Markovič Baluchová 
Komunikačná manažérka

Marek Kakaščík 
Referent pre globálne 

vzdelávanie

Tím Ambrely
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Svoju históriu začala Ambrela písať v roku 1998 ako 
neformálna iniciatíva deviatich členských orga-
nizácií s názvom Platforma mimovládnych roz-
vojových organizácií (MVRO). Do roka 2003 ju 
tvorilo už 15 rozvojových organizácií, ktoré platfor-
mu transformovali na záujmové združenie práv-
nických osôb. 

V tom istom roku sa stala jedným zo zakla-
dajúcich členov Konfederácie európskych 
mimovládnych rozvojových a humanitár-
nych organizácií (CONCORD). V máji 2010 
podpísala s Ministerstvom zahraničných 
vecí Slovenskej republiky Memorandum 
o porozumení. Ministerstvo uznalo zdru-
ženie za svojho oficiálneho partnera pri pri-
pomienkovaní a príprave kľúčových doku-
mentov a procesov týkajúcich sa rozvojovej 
politiky a rozvojovej spolupráce a definovalo 
všeobecný rámec spolupráce v oblasti po-
skytovania rozvojovej a humanitárnej pomo-
ci. V roku 2019 prešlo združenie procesom 
zmeny značky a pokračuje vo svojej činnosti 
pod názvom Platforma rozvojových orga-
nizácií –  Ambrela. 

Víziou Ambrely je svet, v ktorom všetci kľú-
čoví aktéri spoločnosti spolupracujú a pri-
spievajú k odstraňovaniu chudoby a nerov-
ností, podpore a dodržiavaniu ľudských práv 
a vytváraniu podmienok pre dôstojný život 
pre všetkých. 

Jej poslaním je združovať občiansku spo-
ločnosť a tak spoluvytvárať prostredie, v kto-
rom existuje politická vôľa, záujem verejnosti 
a privátneho sektora, ako aj zdroje a efektívne 

politiky na ochranu ľudských životov a dôs-
tojnosti, odstraňovanie príčin chudoby a ne-
rovnosti vo svete aj na Slovensku. 

Kľúčovými oblasťami záujmu sú rozvojová 
spolupráca, humanitárna pomoc a globálne 
vzdelávanie. 

Hodnotami sloboda, ľudské práva a ich 
univerzálne dodržiavanie, transparent-
nosť, rovnosť pre všetkých, princípy efek-
tívneho rozvoja a koherencie politík, zod-
povednosť za planétu aj voči budúcim 
generáciám, a globálne občianstvo. 

Orgánmi Ambrely sú členská schôdza, pred-
sedníctvo, sekretariát na čele s výkonným 
tajomníkom/tajomníčkou, kontrolná komisia 
a pracovné skupiny. 

V roku 2019 sa členské a pozorovateľské or-
ganizácie stretli na členskej schôdzi trikrát. 
V predsedníctve pracovali Zuzana Jezerská 
(SCKR), Anna Mária Benková (ADRA Sloven-
sko), Bohuslava Bánová (Nadácia Integra) 
a Iveta Novotná (Nadácia Integra). Kontrolná 
komisia sa stretla dvakrát. Aktívne pracovali aj 
pracovné skupiny: advokačná, humanitárna 
a pracovná skupina pre globálne vzdelávanie.

O Ambrele
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Rozvojová spolupráca 
a humanitárna pomoc 

V dialógu s MZVaEZ SR a SAMRS sa nám po mnohých snaže-
niach podarilo presadiť nový nástroj bilaterálnej rozvojovej 
spolupráce, tzv. strategické partnerstvá (po starom rám-
cové kontrakty alebo blokové granty), ktoré umožňujú dlho-
dobé a efektívnejšie pôsobenie mimovládnych organizácií 
vo vybraných krajinách. Úspešní sme boli aj pri advokácii 
o navýšenie rozpočtu dotačných výziev SAMRS medziroč-
ne o 1,5 mil. eur z 4 mil. eur v roku 2019 na 5,5 mil. eur v roku 
2020. Ide o historické navýšenie. Za posledných 10 rokov 
sa pohyboval rozpočet SAMRS na grantové výzvy na úrovni 
4 – 4,5 mil. eur. Obe zmeny boli zakotvené v Zameraní bilaterál-
nej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2020.

V spolupráci s evaluátorkou Hanou Bendovou z ČR sme začali 
proces evaluácie systému humanitárnej pomoci SR v rokoch 
2016 – 2018, ktorý by mal byť jedným z kľúčových vstupov pre 
tvorbu humanitárnej stratégie SR v roku 2020.

Advokácia

Stretnutie zástupcov/kýň mimovládnych organizácií 
s  Miroslavom Lajčákom, ministrom zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR. (Zdroj: MZVaEZ SR)

Globálne 
vzdelávanie

Na základe rokovania s ministerkou školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, Martinou Lubyo-
vou, sa nám podarilo presadiť, aby minister-
stvo vyhlásilo dopytovú grantovú výzvu pre 
mimovládne organizácie na realizovanie vzdelá-
vacích projektov, vrátane projektov globálneho 
vzdelávania, vo výške 9,7 mil. eur. 

Spoluorganizovali sme globálnu konferen-
ciu Envision 4.7 v Helsinkách, ktorej výstupom 
je cestovná mapa rozvoja vzdelávania ku 
globálnemu občianstvu v EÚ Envision 4.7. 
https://www.bridge47.org/.

V rámci rozširovaní našej siete sme na fórach ako 
High Level Political Forum 2019 v New  Yorku, 
International Conference on GCED v  Soule, 
stretnutia pracovných skupín CONCORD – 
HUB 4 v Bruseli, či študijnej ceste GENE v Lisa-
bone, rozvíjali partnerstvá na poli globálneho 
vzdelávania s aktérmi ako MŠVVaŠ SR, MZVaEZ 
SR, SAMRS, GENE, CONCORD, UNESCO, 
APCEIU a North-South Centre Rady Európy.

Bývalá ministerka školstva Martina Lubyová počas verejnej prezentácie 
výsledkov mapovania globálneho vzdelávania. (Zdroj: Archív Ambrely)

https://www.slovakaid.sk/sites/default/files/zameranie_bilateralnej_rozvojovej_spoluprace_sr_na_rok_2020.pdf
https://www.slovakaid.sk/sites/default/files/zameranie_bilateralnej_rozvojovej_spoluprace_sr_na_rok_2020.pdf
https://www.bridge47.org/sites/default/files/2019-11/envision_4.7_roadmap_0.pdf
https://www.bridge47.org/sites/default/files/2019-11/envision_4.7_roadmap_0.pdf


Rozvíjanie zručností 
vedúcich pracovníčok 
a pracovníkov

Špičkoví tréneri a trénerky zo Spojených štátoch 
amerických, Švajčiarska a Slovenska sa počas 4-dňo-
vého tréningu NGO Leadership Workshop 2019 po-
delili s 25 líderkami a lídrami z mimovládneho a ob-
čianskeho sektora z krajín Vyšehradskej štvorky 
o svoje znalosti v oblasti strategického manažmen-
tu, ľudských zdrojov, vzťahov s verejnosťou a ma-
nažmentu organizačnej zmeny.

Podpora účasti členov 
a pozorovateľov na 
vzdelávacích podujatiach

Zástupca organizácie eRko-HKSD sa v máji v nemeckom 
 Aachene zúčastnil konferencie COMED & FUNDRAISING. 
Podujatie sa venovalo zapájaniu detí a mládeže do aktivít orga-
nizácie, fundraisingu, bezhotovostnému darcovstvu, budovaniu 
kapacít lokálnych partnerov v r krajinách globálneho Juhu pro-
stredníctvom „e-learningu“ a „on-side“ vyučovania a efektívnemu 
využitiu dát v komunikácii s darcami. Zástupkyňa členskej organi-
zácie SAVIO absolvovala v októbri v Modre-Piesok úvodný se-
minár k celoročnému programu tréningu a mentoringu pre 
mimovládne organizácie strednej a východnej Európy zame-
raný na osobný, organizačný, komunitný a profesionálny rast. Na 
seminár nadväzoval týždňový tréning s názvom CEE  Leaders of 
Tomorrow. Predstaviteľ ADRA Slovensko sa v októbri zúčastnil 
v Thessalonikách (Grécko) medzinárodného školenia v oblasti 
fundraisingu, krízovej komunikácie a digitálnych stratégií aj pre 
lokálnych partnerov v krajinách globálneho Juhu.

Subgranty GV

Ambrela v roku 2019 realizovala v rámci projektu Bridge 47 
dve kolá sub-grantového mechanizmu, ktorého cieľom bolo 
podporiť menšie organizácie pôsobiace v EÚ v ich aktivitách 
v oblasti globálneho vzdelávania. Ambrela bola napokon schop-
ná podporiť dokopy 42 organizácií finančnou alokáciou, ktorá 
spolu činila 230 000 EUR (slovenským recipientom putovalo 
spolu 22 459 EUR). Podporené projekty sa zameriavali na komu-
nitnú prácu, rozvoj nových vzdelávacích metodológií, ako aj na 
vývoj inovatívnych nástrojov vo vzdelávaní a svojimi aktivitami 
boli schopné osloviť celkom 600 000 ľudí.

Budovanie kapacít

Animovaný film Amanda z dielne estónskej 
organizácie MONDO bol jedným z najkreatívnejších 
výstupov finančne podporených projektov v rámci 
sub-grantovej výzvy Bridge 47.

12 13



Je dôležité, aby sa jednotlivé časti občianskej spoločnosti vedeli 
navzájom podporiť. Ambrela začala aktívne komunikovať v rámci 
Komory mimovládnych neziskových organizácií a vyjadrila pod-
poru viacerým vyhláseniam občianskych organizácií ako napríklad: 

 Spoločné vyhlásenie mimovládnych organizácií ku klimatické-
mu štrajku (Greenpeace),

 Stanovisko Komory mimovládnych organizácii Rady vlády SR 
pre mimovládne neziskové organizácie k poslaneckému návr-
hu poslancov politickej strany Kotleba–ĽSNS na úpravu záko-
na č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby (Komora MNO), 

 Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Vyhlá-
senie občianskych organizácií k 50-dňovému moratóriu na 
prieskumy volieb (Komora MNO).

Ďalšie míľniky

14

Po prvýkrát v histórii sme pripravili 
dlhodobý plán organizácie, Stratégiu 
Platformy rozvojových organizácií – 
Ambrela na obdobie 2020 – 2024. 
Sľúbili sme v ňom, že počas piatich 
rokov sa pokúsime splniť päť hlavných 
a 11 špecifických cieľov. Sledovať úspeš-
nosť ich dosahovania nám pomôže 
28 stanovených indikátorov.

S cieľom posilniť externú komunikáciu, pre-
šla organizácia po 16 rokoch kompletnou 
zmenou značky. Nový, ľahko vysloviteľný 
názov pomôže ľuďom lepšie si predsta-
viť oblasť, v ktorej Ambrela ako strešná 
organizácia pôsobí. Zrozumiteľná značka 
má otvárať dvere u zainteresovaných strán, 
u médií a laickej verejnosti, a podporovať 
spoločné advokačné úsilie.

Ambrela rozšírila svoj tím, po prvýkrát v his-
tórii vytvorila pracovnú pozíciu PR ma-
nažérky. Vstúpila tiež do partnerstva 
s niekoľkými organizáciami. V oblasti budo-
vania kapacít sme nadviazali spoluprácu na 
úspešnom vzdelávacom projekte s Weiser 
Center for Emerging Democracies a William 
Davidson Institute na University of Michigan 
v Spojených štátoch. V téme obehového 
hospodárstva s Inštitútom cirkulárnej eko-
nomiky, na poli účinnosti rozvojovej spolu-
práce a verejne podporovaných súkromných 
financií s organizáciami  Glopolis a Eurodad. 
V oblasti zdieľania skúseností sme zinten-
zívnili komunikáciu a spoluprácu s platfor-
mou českých rozvojových organizácií FORs 
( České fórum pre rozvojovú spoluprácu).

2O2O
2O24
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https://ambrela.org/mdocs-posts/strategia-ambrely-na-roky-2020-2024/
https://ambrela.org/mdocs-posts/strategia-ambrely-na-roky-2020-2024/
https://ambrela.org/mdocs-posts/strategia-ambrely-na-roky-2020-2024/


Projekty 

Bridge 47: Galvanising Global Citizenship Education – 
Bridge to Sustainable Development

V druhom roku projektu Bridge 47, na ktorom Ambrela 
spolupracuje s ďalšími 13 partnermi, sme mali za cieľ vybu-
dovať sieť aktérov pracujúcich v oblasti hodnotového 
vzdelávania so snahou naplniť SDG 4.7. K naplneniu tohto 
cieľa prispela v roku 2019 Ambrela svojou účasťou a spolu-
organizáciou medzinárodných podujatí na High Level Po-
litical Forum v New Yorku, či na konferencii UNESCO ku 
globálnemu vzdelávaniu v Soule, ako aj účasťou na ďalších 
medzinárodných fórach a stretnutiach. Druhým z cieľov 
projektu Bridge 47 bolo a je vyadvokovať pozitívne zmeny 
v globálnych, európskych a národných politikách na pod-
poru globálneho vzdelávania. V projekte sme tento cieľ na-
pĺňali prácou na advokácii na Slovensku a na úrovni EÚ zas 
formuláciou strategických stanovísk, strategickým pláno-
vaním a mapovaním aktérov a politík (aj v rámci podujatia 
Envision 4.7), v rámci ktorých existuje priestor dosahovať pok-
rok vo vzdelávacej politike. Medzi prioritné politiky EÚ sme za-
radili European Education Area, NDICI, European Green Deal, 

Just Transitions a Conference on the Future of Europe.  T reťou 
z hlavných oblastí projektu bolo aj v roku 2019 budovanie 
partnerstiev s aktérmi zo súkromného sektora, čo Ambrela 
zabezpečila mapovaním potenciálu pre partnerstvá medzi fir-
mami, mimovládnymi organizáciami a verejnými inštitúciami, 
ako aj pilotovaním partnerstva s organizáciou Open Lab pri 
výrobe inovatívneho vzdelávacieho výstupu – digitálnej 
hry. V neposlednom rade Ambrela aj v rámci Bridge 47 budo-
vala kapacity organizácií v EÚ, vrátane Slovenska. Naplniť 
tento cieľ sa nám podarilo spustením a realizáciou dvoch kôl 
sub-grantovej výzvy pre inovatívne projekty v oblasti globálne-
ho vzdelávania, ktorej sa zúčastnilo viac ako 160 uchádzačov.

16

Jakub Žaludko sa 
zúčastnil konferencie 
Envision 4.7 v Helsinkách  
(Archív: Bridge 47)
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Hlavnými cieľmi projektov je zvýšená odbornosť, vzdelanosť a in-
formovanosť mimovládnych organizácií, zapracovanie odborných 
vstupov a odporúčaní do strategických dokumentov SR a EÚ 
a zvýšenie informovanosti odbornej a širokej verejnosti o témach 
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

V rámci projektu sme sa zameriavali najmä na advokačné a ex-
pertné aktivity, aktívnu účasť na kľúčových a strategických podu-
jatiach, ako aj na pripomienkovanie strategických dokumentov 
a procesov. Našu expertízu sme zdieľali v odborných paneloch 
konferencie Quo Vadis SlovakAid – Rozvojová spolupráca SR 
a odporúčania OECD a medzinárodnej konferencie Acting 
 Together for Sustainable Development Goals, stretli sme 
sa s ministrom zahraničných vecí a európskych  záležitostí 
Miroslavom Lajčákom k systémovým zmenám v rozvojovej 
spolupráci, poskytli sme konzultácie ku Country Strategy Paper 

pre Keňu, vydali sme stanovisko ku Správe o výsledkoch a od-
porúčaniach vyplývajúcich z hodnotenia tzv. Peer Review Vý-
boru OECD pre rozvojovú pomoc (pripravenú MZvaEZ SZ pre 
vládu SR), facilitovali sme proces hodnotenia grantových výziev 
SAMRS 2019, pripomienkovali finančnú príručku SAMRS a podie-
ľali sa na participatívnom hodnotení systému humanitárnej po-
moci SR. Vydali sme tiež stanovisko k novele zákona rozširujúcej 
pôsobenie Eximbanky do oblasti rozvojovej spolupráce a pripo-
mienkovali sme dokument Vízia a stratégia rozvoja Slovenska 
do roku 2030.

Budovanie kapacít rôznorodých aktérov v oblasti 
rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci 
a globálneho vzdelávania a Budovanie riadiacich, 
koordinačných a implementačných kapacít aktérov 
v oblasti rozvojovej spolupráce 

Michael Hathorn sa s účastníkmi podujatia NGO 
Leadership Workshop podelil o svoje skúsenosti 
v oblasti strategického manažmentu a manažmentu 
zmeny. (Zdroj: archív Ambrely)

NGO Leadership 
Workshop 2019
V spolupráci s inštitútmi William Davidson Institute a Weiser 
Center for Emerging Democracies na University of Michigan 
sme zorganizovali intenzívny 4-dňový tréning pre líderky 
a lídrov mimovládneho a občianskeho sektora z krajín 
Vyšehradskej štvorky. Podujatia sa zúčastnilo 25 osôb z or-
ganizácií, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitár-
nej pomoci, oblasti ľudských práv, posilňovaniu demokracie 
a boju proti korupcii doma i vo svete. Tréneri zo špičkových 
inštitúcií v Spojených štátoch amerických, zo Švajčiarska, 
ale aj zo Slovenska, sa podelili s nimi o svoje znalosti v ob-
lasti strategického manažmentu, ľudských zdrojov, vzťa-
hov s verejnosťou a manažmentu organizačnej zmeny. 
Linda Gasser, Michael Hathorn, Branislav Ondrášik a Vladimír 
Šnídl nám tak pomohli prispieť k systematickému budovaniu 
kapacít mimovládnych organizácií v regióne a zvýšiť tak ich 
profesionalitu a udržateľnosť. Program bol zároveň výbornou 
príležitosťou na sieťovanie a posilňovanie partnerstiev. Pod-
ujatie sa uskutočnilo v októbri 2020 v Bratislave. Workshop 
má ambíciu stať sa pilierom v budovaní kapacít Ambrely.
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Trade Fair, Live Fair: Raising Awareness and Mobilising 
the European Public to Advance Consumption Patterns 
that Nurture the Sustainable Development Goals
Rozumným a zodpovedným správaním v obchodoch vieme 
zmeniť svet. To bolo hlavné posolstvo kampane No nekúp 
to!, ktorá povzbudzovala ľudí k zníženiu objemu plastového 
a textilného odpadu a nakupovaniu s ohľadom na tých, ktorí 
pre nás produkty vyrobili či vypestovali. Do výzvy vyskúšať si 
žiť mesiac udržateľnejšie sa zapojili jednotlivci, firmy, obchod-
né reťazce, pracovné kolektívy, neziskové organizácie aj štátny 
sektor. Povzbudzovali ich k tomu ambasádori kampane. Celeste 
Buckingham si vyskúšala mesiac piť iba Fair Trade kávu a kupo-
vať Fair Trade výrobky. Veronika Cifrová Ostrihoňová dokázala, 
že s 12 kúskami oblečenia sa dá po celý mesiac obliekať štýlovo. 
Števko Martinovič sa na mesiac vzdal zbytočných plastov a Stano 
Staško si tých výziev vyskúšal rovno niekoľko. Kampaň videlo na 
sociálnych médiách takmer 950 000 ľudí a informovalo o nej 
a o zapojených členských organizáciách viac ako 20 médií. 
Ukázala, že na to, aby sme na Slovensku mohli urobiť rozhod-
nutie žiť udržateľnejšie a zodpovednejšie, potrebujeme, aby pre 
to štát a firmy vytvárali podmienky a infraštruktúru. Náš výkonný 
tajomník sa zúčastnil Fair Trade raňajok v Bruseli, kde mal príleži-
tosť pozhovárať sa s novozvolenými europoslancami o témach 
rozvojovej spolupráce, koherencie politík pre udržateľný rozvoj.

Tlačová konferencia ku kampani No nekúp to!. 
(Zdroj: Archív Ambrely)

Coherent Europe for 
Sustainable Development
Cieľom projektu je zvýšiť angažovanosť tvorcov politík pri pro-
pagácii koherentnosti politík na dosiahnutie Cieľov udržateľ-
ného rozvoja (SDGs). V našej advokácii sme sa venovali témam 
ODA, zapojenia podnikateľov a Eximbanky do rozvojovej spo-
lupráce, ale aj témam udržateľnej výroby a spotreby v zmysle 
spravodlivého obchodu a udržateľnej módy. Advokovali sme 
v prospech toho, aby zvýhodnené vývozné úvery spĺňali kritériá 
a princípy rozvojovej spolupráce a brali do úvahy ochranu ľudských 
práv a životného prostredia. Podieľali sme sa na príprave Agendy 
2030 na Slovensku formou pripomienkovania a spolupracova-
li s Najvyšším kontrolným úradom pri jej hodnotení. Advokačné 
aktivity sme realizovali formou osobných stretnutí so zaintereso-
vanými stranami, účasťou na oficiálnych stretnutiach, pracovných 
skupinách, ale aj prostredníctvom tlačových správ a verejných 
vyhlásení. O Agende 2030 v súvislosti s rozvojovou spoluprácou 
sme diskutovali aj na pôde britského parlamentu, s europoslan-
cami na stretnutiach v Bruseli, na stretnutí mimovládnych 
organizácií počas SDG Summit-u na pôde OSN v New Yorku, 
a aj počas Romanian Development Days. Na európskej úrovni 
sme sa do advokácie zapájali v rámci CONCORD, ako aj budova-
ním koalícií, napríklad s organizáciou Global Call Against  Poverty. 
S partnermi z deviatich členských krajinách EÚ sme sa zúčastnili 
aj dvoch tréningov s cieľom posilniť interné advokačné  kapacity.

SDGs and Migration – 
Multipliers and 
Journalists Addressing 
Decision Makers and 
Citizens in the EU
Cieľom tohto projektu, ktorý sme začali implemento-
vať v decembri 2019, je motivovať ľudí v Európe a na 
Slovensku, aby premýšľali nad rozvojom spoločnos-
ti z pohľadu Cieľov udržateľného rozvoja s prepoje-
ním na migráciu. Chceme dosiahnuť, aby o Cieľoch 
udržateľného rozvoja a ich prepojení na migráciu infor-
movalo 26 000 neziskových organizácií a 980 žurnalis-
tov v EÚ. Projekt zvýši povedomie o tejto téme u 2 800 
politikov a 6,5 milióna ľudí v siedmich krajinách EÚ. 
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Partneri 

Donori
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Hospodárenie
VÝNOSY EUR %

Dotácie a granty (EuropeAid, SlovakAid,  
Weiser Center for Emerging Democracies) 173 267 96,52

Členské príspevky 6 160 3,43

Kurzové zisky a iné výnosy 96 0,05

Spolu 179 523 100,00

NÁKLADY EUR %

Služby 127 242 71,40

Príspevky PO, FO 1 271 0,71

Mzdové náklady 24 848 13,94

Cestovné 18 937 10,63

Spotreba materiálu 3 856 2,16

Členské príspevky 1 000 0,56

Náklady na reprezentáciu 432 0,24

Iné náklady 613 0,34

Spolu 178 199 100,00

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 1 324
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Členovia

Členské a pozorovateľské organizácie 

Pozorovatelia
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APCEIU Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding

CONCORD Konfederácie európskych mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií 

EÚ Európska únia

FORs  České fórum pro rozvojovou spolupráci

GENE Global Education Network Europe

MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

OECD-DAC Organisation for Economic Co-operation and Development – Development Assistance Committee 

SAMRS Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

SR Slovenská republika

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

WDI William Davidson Institute

Zoznam použitých skratiek
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Platforma rozvojových organizácií – Ambrela

Miletičova 552/7
821 08 Bratislava

info@ambrela.org

www.ambrela.org


	Úvod
	Tím Ambrely
	O Ambrele
	Advokácia
	Budovanie kapacít
	Ďalšie míľniky
	Projekty 
	Partneri 
	Hospodárenie
	Členské a pozorovateľské organizácie 
	Zoznam použitých skratiek

