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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma “Kto je filantrop?”  – uvedomenie si pojmu filantrop/filantropia, pochopenie ľudskej súdržnosti a 

pomoci blížnemu, uvedomenie si rôznych foriem pomoci a podpory, uvedomenie si rozdielu medzi 

zištnou a nezištnou pomocouzištnou 
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pomoc, verejná zbierka 

 

Krátka anotácia: Téma klubu sa zamerala na definíciu pojmu filantropia a rôzne formy a spôsoby 

pomoci. Popritom sa členovia klubu zaoberali aj otázkami existencie a fungovaním rôznych  

neziskových občianskych orgánizácií zameraných na podporu skupín alebo jednotlivcov, ale ja na prácu 

iných neštátnych združení zameraných na podporu sociálne slabších, hendikovaných alebo zdravotne 

postihnutých osôb.  

Členovia klubu diskutovali o súčasnej situácii v spoločnosti z pohľadu potreby podpory pre sociálne 

slabšie skupiny alebo jednotlivcov a zároveň o tom, či je pomoc zo strany neziskových oraganizácií 

vhodne distribuovaná medzi ľudí a či štát by nemal byť dominantným podporovateľom – filantropom. 

Členovia klubu sa zaoberali aj otázkou ľudského hyenizmu v oblasti verejenej podpory zo strany 

ostatných obyvateľov pri rôznych verejných zbierkach a ich zneužívaní. 

 

 



 

 

1. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1.    Čo je filantropia? Kto je filantrop? 

2.    Ako môžeme pomôcť iným? 

 

Na stretnutí klubu FG sa členovia oboznámili s témou „Kto je filantrop?“, kde sa zamerali na rôzne  

forma pomoci (finančná aj  nemajetková), na činnosť občianskych združení alebo organizácií 

s medzinárodným prepojením. Členovia klubu diskutovali aj o spôsobe pomoci pre sociálne slabšie 

skupiny  formou nemajetkovej pomoci konanej v rôznych obchodných sieťach pre jednotlivcov alebo 

iné občianske združenia. Na tomto stretnutí boli rozoberané aj súčasné televízne reality show 

zaoberajúce sa danou problematikou, ale aj reakciou verejnosti na dané programy. 

Členovia klubu diskutovali aj individuálnej forme pomoci z pohľadu každého človeka a o tom, ako 

akákoľvek veľká činnosť spoločnosti sa skladá z malých aktov jednotlivcov a každý môže byť svojím 

spôsobom filantrop. V tejto časti členovia klubu FG diskutovali aj o verejných zbierkach a ich 

organizáciách, ale aj o tom, či je takáto zbierka vhodnou cestou, ako pomôcť.  

Na záver stretnutia sa členovia klubu pozreli aj na rôzne podvody spojené s verejnými zbierkami a na 

ľudský hyenizmus, ktorý sa v poslednej dobe vyskytuje čoraz častejšie. 

Členovia klubu FG navrhli možnosť aplikovania tejto témy na hodinách OBN ako aj na hodinách 

anglického jazyka, kde túto tému môžu študenti napísať ďakovnú reč pri preberaní finančného príspevku 

alebo hmotnej pomoci.  

 

 

1. Závery a odporúčania: 

Členovia klubu FG dospeli k nasledujúcim záverom, že pochopením pojmu filantropia môžu pomôcť 

jednotlivcom alebo aj skupinám a to zištným alebo aj nezištným spôsobom a taktiež k tomu, že v rámci 

hesla „V jednote je sila,“ môže malá pomoc v  spojení viacerých ľudí predstavuje pre niekoho stav 

záchrany aj vlastnej existencie. 

Členovia klubu sa zhodli, že táto téma má veľmi dobré využitie na  hodinách cudzích jazykov a OBN. 
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