


Meníme pohľad na darcovstvo a charitu

„Už desať rokov sa nám vďaka podpore donorov darí sprostredkovať dary v 
plnej výške. To znamená, že celú sumu, ktorú posiela darca, bez akýchkoľvek 
poplatkov dostáva príjemca. Náklady na prevádzku portálu znášame my, nie 
príjemca. Aj to nás odlišuje od iných projektov a charitatívnych organizácií.“

Roland Kyška, riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.,

„Pred viac ako desiatimi rokmi sme prišli s revolučnou myšlienkou
decentralizácie

a zefektívnenia darcovstva a charity. Portál ĽudiaĽuďom.sk priniesol prístupný
nástroj pre kohokoľvek, kto chcel osloviť verejnosť s výzvou na podporu a
zároveň rešpektoval pravidlá, že celý proces musí prebiehať transparentne.
Darcovstvo cez ĽudiaĽuďom.sk je adresné a efektívne.“

Juraj Ondriš, predseda Správnej rady



ĽUDIAĽUĎOM.SK
najväčší darcovský portál na Slovensku otvorený pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc

3
HLAVNÉ 
PILIERE

TRANSPARENTNOSŤ
darcovstvo prebieha pod drobnohľadom verejnosti, všetky dary 
sú viditeľné okamžite po tom ako ich darcovia odošlú priamo pod 
každou výzvou.

100% DAROV
príjemcom sprostredkovávame celú sumu darov, aby sme im zabezpečili čo 
najväčšiu pomoc v ich náročnej životnej situácii.

Z darov si nestrhávame žiadne poplatky. Všetky náklady, vrátane bankových 
poplatkov hradíme z darov donorov a z prijatých 2%

ADRESNOSŤ
darca sám rozhoduje komu a v akej 
výške svoj dar pošle.



10 rokov darcovského portálu

703 000 
darov

223 000 
darcov
(70 000 pravidelných)

7 000 
príbehov

23 €
priemerná výška 
daru

a16 300 000 €



10 rokov darcovského portálu
2010 – 2021

Súhrnný počet darov v mil. eur



Kľúčové spolupráce v ostatných rokoch

DETSKÝ ČIN ROKA
Už deviaty rok sme partnerom projektu, vďaka ktorému sa deti učia cez 
reálne príbehy iných detí ako pomôcť ľudom i prírode. Aktuálny 21. ročník 
projektu prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany 
Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky.

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY – FOND VZÁJOMNEJ 
POMOCI
V auguste 2020 sme sa stali partnerom Fondu vzájomnej pomoci, ktorému 
poskytujeme infraštruktúru na registrovanie žiadostí a sprostredkovanie 
finančných príspevkov od darcov, vrátane Fondu vzájomnej pomoci. 
Do konca januára 2022 sme žiadateľom o príspevok z FVP preposlali 531 415 
eur.



Kľúčové spolupráce v ostatných rokoch

ŽENY ŽENÁM
Na jeseň 2020 sme prostredníctvom nášho aukčného portálu
sprostredkovali pomoc vo výške viac než 19 tisíc eur.
Predmetom aukcií bola limitovaná edícia 10 výnimočných
brošní, ktoré do aukcií
v prospech 10 žien samoživiteliek venovala známa slovenská
sochárka Jana Brisudová.
Patrónkami aukcií bolo 10 významných slovenských žien ako
napr. Anastazia Kuzminová, Veronika Cifrová Ostrihoňová či
Soňa Müllerová. Jedenásta brošňa z limitovanej zberateľskej
série putovala pani prezidentke Zuzane Čaputovej.

Rádio Slovensko Slovensku
V auguste 2021 sme v spolupráci s Rádiom Slovensko odštartovali charitatívnu 
cyklovýzvu na pomoc jednotlivcom a organizáciám naprieč Slovenskom. Rádio 
Slovensko predstavilo každý deň počas ranného vysielania jeden silný príbeh z 
nášho portálu. Vďaka tomuto projektu sa pomohlo 20-tim príjemcom sumou 
takmer 7000 eur.



Mimoriadne výzvy za posledné obdobie

Riško Balint - Pomôžte mi v boji za lepší život
Liečba genetického ochorenia Spinálna svalová atrofia typ 1 - v 

USA 

466 976 € (22 921 darov)
Suma bola vyzbieraná za 2 mesiace

Lívia Roškaninová – Miliónová Lívia
Liečba Cavanovej choroby génovou terapiou – v 

USA

134 536 € (6 967 darov)
Suma bola vyzbieraná za 7 mesiacov

Miroslava Hašková - Liečba imunoterapiou pre Mirku Haškovú
Liečba karcinómu odporúčaná špecialistami – poisťovňa túto liečbu 

nepreplatila

52 901 € (1 296 darov)
Suma bola vyzbieraná za 10 dní



Čo si o ĽudiaĽuďom.sk myslí verejnosť?
Prieskum od agentúry MNFORCE 8/2021

Poznáte online darcovský portál 
„ludialudom.sk“?

Ktoré z uvedených charakteristík 
najlepšie vystihujú darcovský portál 

„ludialudom.sk“?



S kým sme už spolupracovali?


