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Naša kontaktná osoba Vám rada poradí! 
Ing. Katarina Salis 

HUMANA People to People

pravidelné vyprázdňovanie

ochrana životného prostredia

údržba a čistenie

spracovanie reklamácií
do 48 hodín
moderná logistika

HUMANA People to People Slovakia občianske združenie priamo
spolupracuje a finančne podporuje Nocľaháreň DEPAUL Slovensko.
Nezisková organizácia DE PAUL Slovensko v Bratislave poskytuje
nízkoprahové služby pre ľudí  bez domova. Vzhľadom k tomu, že
neustále narastá počet ľudí bez domova na Slovensku je potrebné
sa vo väčšej miere zaoberať otázkou bezdomovectva a finančne
podporiť DEPAUL Slovensko.

CHARITATÍVNA PODPORA na Slovensku 

Občianske združenie HUMANA People to People Slovakia priamo
spolupracuje s oganizáciou Direkthilfe Roma na projekte „Gib der
Armut das Gurkel”. V rámci projektu „Pomôcť ľuďom, aby si pomohli
sami“ sa poskytuje zamestnanie pri pestovaní uhoriek, starostlivosti
o úrodu, zber až po spracovanie vypestovaných a predaj
nakladaných uhoriek v HUMANA obchodoch vo Viedni.
Výťažok z predaja je priamo určený na podporu zbierky. 

HUMANA sa aktívne podiela v oblasti rozvoja kultúry na Slovensku.
V rámci podujatia Medzinárodného dňa
HUMANA vo Viedni vystúpila slovenská spevácka skupina
“Fagyöngy” z Imeľu pod vedením zbormajstra pána Mag.
Veszprémiho a rómski muzikanti „Lakatos“ zo Sútora.

KULTÚRNA PODPORA NA Slovensku:

Vzdelanie je kľúčom k rozvoju. V rámci podpory projektov v Afrike
HUMANA vyškolila viac ako 20 000 školských učiteĺov v Afrike a
Indii. Aj tomto roku 2017 podporujeme študentov v „DNS Mbanka
Teacher Training“ College v Mbanke, v Demokratickej republike
Kongo  peniazmi na školské materály. Farmárske kluby sú
pomocou malým farmárom, ktorí sú organizovaní v kluboch po 50 
a učia sa používať lepšie organické poľnohospodárske metódy na
svojej vlastnej pôde. Farmári potom dosahujú na svojich farmách
lepšie výsledky. V súčasnosti je do farmárskych klubov v Afrike a
Indii zapísaných viac ako 90 000 farmárov.

PODPORA PROJEKTOV v Afrike: 

Slovakia o.z.
Charitatívna zbierka šatstva a obuvi do kontajnera 


